
Święta pełne tradycji.  
Tradycje świąteczne w różnych krajach opisała Paulina. 

 
Wenezuela- w tym kraju obchodzi się według mnie- genialną tradycję świąteczną, dlatego że 
w Dzień Wigilii ulice są zamykane dla pojazdów, a to po to, aby właśnie ulice mogli zająć UWAGA, 
UWAGA ludzie na rolkach! Przemieszczają się w ten sposób, aby dostać się do kościoła, tym 
samym wyłączając szkodliwe dla środowiska-auta na jeden dzień z ruchu, samemu się 
dotleniając.          
  
Niemcy- to zwyczaj raczej najbardziej uszczęśliwiający najmłodszych. Zabawa polega na 
schowaniu szklanego ogórka (w tym kraju jest on zakładany na czubek choinki) w gałęzie choinki, 
a ten, który go znajdzie dostaje dodatkowy prezent, oraz będzie miał szczęście w nadchodzącym 
roku.  
  
Czechy- kobiety, które są singielkami, wróżą sobie zamążpójście w Wigilię.  
  
Włochy- w tym kraju prezentów nie rozdaje Święty Mikołaj, a okropnie brzydka wiedźma Befana.  
  
Łotwa- tutaj prezenty rozdaje tym razem Mikołaj, natomiast musi być bardzo pracowity, bo 
prezenty rozdaje, nie jeden, nie dwa, ale aż 12 dni świątecznych z rzędu!  
  
W niektórych rodzinach prawosławnych (najczęściej w Rosji) najstarszy z rodu brał na łyżkę 
klusek z makiem i rzucając na sufit mówił: „urodi Boże pronicu i wsiakuju pasznyciu” wróżba 
polegała na tym, że ile ziaren pszenicy zostało na suficie, taki miał być urodzaj w nowym roku.  

 
Opracowała: Paulina Dudek 

JA I MOJE PASJE  

W czasach pandemii trudno jest rozwijać osobiste pasje, 
jednak nie jest to niemożliwe. 

 
Każdy z nas ma swoje zainteresowania, ja także. Moimi głównymi hobby są gra w tenisa, 

motoryzacja i militaria. Samochody to moja pasja i od dziecka zawsze marzyłem, żeby kiedyś kupić jakiś 
lokal i przebudować go na warsztat dla pojazdów kołowych. Zaraziłem się tym od dziadka. On też lubi to i 
zna się na różnych modelach i markach samochodów. Wie, jakie mają silniki, a także jaką mają 
pojemność. Drugim moim zainteresowaniem jest uzbrojenie, jakie jest używane w wojsku. Interesuje się, 
jaką bronią posługują się żołnierze, jak się kamuflują, a także jakich maszyn podniebnych i naziemnych 
używają.  

W przyszłości chcę zostać zawodowym wojskowym, dlatego muszę mieć pojęcie o militariach. 
Między innymi wiem, jakie czołgi są dobre i jakich używa polska armia i jaką technologią się posługują. 
Aktualnie moją najważniejszą pasją jest gra w tenisa. Gram w niego od 4 lat i od samego początku poczułem, 
że mam do niego talent. Jestem wicemistrzem Złotowa w tym sporcie, ale moje plany są znacznie większe, a 
mianowicie żeby zostać w nim mistrzem świata. Znam prawie wszystkie uderzenia rakietą w tym sporcie takie 
jak: slice, smatch, chop, backhand, forehand, volley, pół-volley i wiele wiele innych.  

Zachęcam wszystkich do doskonalenia albo znajdywania swoich zdolności, mimo że nastały trudne 
czasy pandemii Covid-19,  bo bez nich życie nie jest takie samo.  

 
Autor: Ksawery Kokowski 

 

 
 

Pamiętnik z kwarantanny 
Pamiętacie o szkolnym konkursie literackim? 

Poniżej prezentujemy bardzo ciekawy tekst Wiktorii Gorczyńskiej z klasy 8b. 
 Miłej lektury! 

 
Pamiętnik Wiktorii z dwóch pierwszych dni pandemii 

Złotów. 13.03.2020r 
Dziś piątek trzynastego mój drogi kolego! 

Pamiętnik swój wierszem piszę, 

Więc wszystkie swoje myśli w nim opiszę. 
Pani Justynka zdalnie się z nami komunikuje  

I codziennie nowe zadania przygotowuje. 

A z matematyki, tak dla odmiany , 
Pani zadała nam jednomiany. 

Po lekcjach włączyłam telewizję 

I zobaczyłam w nagraniach starą Eurowizję. 
 Następnie na fakty przełączyłam 

I pana premiera zobaczyłam. 

Usłyszałam, że jedna kobieta już nie żyje zarażona. 
Teraz jestem przerażona! 

„Wieczny odpoczynek racz jaj dać Panie…” 

 Może już więcej nic złego się nie stanie… 
Złotów.14.03.2020r. 

Dziś czternastego, jest sobota, 

 Zwykle czekałaby mnie robota:  
Poskładać pranie, odkurzanie 

I takie tam pomaganie mamie. 

Ale jest to czas wyjątkowy, 
 jak mama mówi ,,kwarantannowy’’. 

Zwykły papier toaletowy  

Stał się bardziej wartościowy.  
Poznałam dziś nowe słowa: ,,stan epidemiczny’’  

I teraz już wiem, że on jest autentyczny. 

Mamy kaszy, mąki i ryżu zapasy 
Można by zrobić obiad dla całej klasy. 

Stała się kolejna ludzka tragedia 

O czym informują media. 
Wirus pokonał starszego pana, trudna godzina… 

Niech będzie w opiece Boga jego rodzina… 

 

Szanowni Czytelnicy, 

rok 2020 zbliża się ku końcowi. To był rok bardzo trudny i dziwny. 

Okres,  w którym przewartościowaliśmy wszystko to, co dla nas istotne. 

Rok wyzwań dla naszej psychiki, w którym zdawaliśmy egzamin z cierpliwości, 

empatii, człowieczeństwa. Pandemia zawładnęła naszym życiem.  

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Choć to będą święta inne niż wcześniej 

życzymy Wam, aby ten świąteczny czas był dla wszystkich wyjątkowy. 

Mimo ograniczeń jakie mamy, niech się spełnią Wasze marzenia. 

W ten szczególny czas zapomnijmy o prezentach, ugiętym od potraw stole, 

a doceńmy osoby, które na co dzień Nas otaczają. To prawdziwy skarb! 

Zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego 2021 roku! 

 

Życzy Redakcja 
 



 

        Szkicownik 
Zgadnij, jaki prezent ukryty jest w paczce? Narysuj, co jest w 

środku? 
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