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W tym roku szkolnym, za po-

średnictwem naszej gazetki 

uczniowie 107– ki składają 

życzenia swoim koleżankom, 

kolegom oraz wszystkim swo-

im bliskim. Oto one: 

 

 

Świąteczne  

życzenia 

 

 

Ważne tematy: 

 Tutaj pokrótce przedstaw interesujący Cię temat. 

 Tutaj pokrótce przedstaw interesujący Cię temat. 
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Rozmowa z Panią od muzyki 3 

W kręgu przyrody 3 

Ciekawostki Krakowa 3 

W tym numerze: 

Życzę spełnienia marzeń 

i udanych świąt.  (bez 

podpisu) 

Życzę dużo radości, 

miłości, zdrowia, 

szczęścia, i pomyślności. 

Życzę udanych świąt. 

(bez podpisu) 

Życzę bombowego Nowego 

Roku i Sylwestra Amelia 

Mej 

Życzę spełnienia marzeń i 

udanych Świąt (bez podpisu) 

Wszystkiego najlepszego z 

okazji Świąt (bez podpisu) 

Życzę wszystkim szczęścia w 

Nowym Roku. Życzę 

udanych Świąt, dużo 

radości i miłości (bez 

podpisu) 

Życzę udanych Świąt i 

dużo radości (bez 

podpisu) 

Życzę moim 

Rodzicom dużo 

zdrowia, szczęścia, 

słońca w te Święta, 

ale najbardziej żeby 

byli szczęśliwi !!! 

WESOŁYCH ŚIĄT 

Chcę by wszystkim 

spełniły się marzenia 

(bez podpisu) 

 
Piękna jest radość w Święta, 

ciepłe są myśli o bliskich, 

niech miłość , pokój i 

szczęście otoczy dzisiaj nasz 

wszystkich. Wesołych, 

spokojnych Świąt 

Nauczycielom, pracownikom 

szkoły i uczniom  

życzy „Balonik”. 



cennych klientów. Ten artykuł może składać się z 100-150 

wyrazów. 

Artykuł możesz poświęcić innowacjom, 

trendom finansowym lub prognozom; 

możesz skomentować wdrożone proce-

dury lub ulepszenia bądź scharakteryzo-

wać tempo rozwoju firmy. 

W aktualizowanych kolumnach możesz 

zawrzeć list od wydawcy, porady dla 

czytelników, recenzję książki lub pre-

zentację nowych pracowników albo 

Tradycja choinek pojawiła się Alzacji 

w XVI w. Choinki szybko stały się po-

pularne w protestanckich Niemczech, 

skąd przywędrowały do Polski. Począt-

kowo drzewka spotykane były jedynie 

w miastach. Stamtąd stopniowo zaczęły 

przenosić się na wieś, wypierając trady-

cyjne polskie zwyczaje – podłaźniczkę, 

jemiołę i ozdobę zwaną Diduch. Diduch 

to snop niemłóconego zboża (pszenica, 

owies, żyto). Symbolizował duchy 

przodków, a ustawiany był kłosem do 

góry w kącie pomieszczenia. W dawnej 

Polsce, zanim na drzewku zaczęły kró-

lować szklane bombki, większość ozdób 

robiły dzieci. Łańcuchy klejono z kolo-

rowych bibułek i słomek, wycinano 

papierowe gwiazdy, złotą farbką malo-

wano szyszki i włoskie orzechy malo-

wano złotą farbką, a z wydmuszek jaj 

wyczarowywano aniołki i ptaszki. 

Znaczenie dekoracji bożonarodzenio-

wych: 

drzewo, zwłaszcza iglaste, jest uważa-

ne za symbol życia i odradzania się, 

trwania i płodności 

kolorowe łańcuchy zacieśniają więzi w 

rodzinie, 

gwiazdki pomagają w powrotach do 

domu z dalekich stron, 

dzwoneczki przepowiadają radosne 

wydarzenie, nowinę, 

światełka chronią nas przez złem (także 

złymi ludźmi), 

aniołki na choince opiekują się domem. 

jabłka to symbol urody i zdrowia, 

orzechy zawinięte w sreberka przyno-

szą dobrobyt i siłę, 

A Wy wolicie żywe, pachnące drzewka 

czy bardziej wytrzymałe, sztuczne? 

Przystrojone tradycyjnie czy nowocze-

śnie? 

Lena , klasa V c 

Dniami tygodnia, dziewięć z chórami 

anielskimi. A skąd liczba 12? W dzisiej-

szej tradycji tłumaczy się ją ilością mie-

sięcy lub liczbą Apostołów.  

Poniżej przypomnę najbardziej popularne 

potrawy, występujące w różnych regio-

nach: karp na różne sposoby, kluski z 

makiem, miodem lub cukrem. Zupa grzy-

bowa, barszcz z uszkami, zupa rybna, 

żurek, kapusta z grochem lub grzybami. 

Gołąbki z kaszą, gołąbki z grzybami, pie-

rogi z kapustą lub grzybami. Kompot z 

suszonych owoców. Na słodko serniki, 

makowce i kutia.       

 Amelka, klasa VIa  

 

Str. 2 

KRÓTKA HISTORIA CHOINKI  :) 

Świąteczne drzewko 

           Skąd się wzięła tradycja 12 dań ? 

„Aby przykuć uwagę czytelników, umieść tutaj interesujące zdanie lub ciekawy 

cytat z artykułu.” 

 

Pewnie każdy z Was choć raz zastana-

wiał się skąd wzięła się tradycja 12 dań 

na wigilijnym stole?. Dziś postaram się 

odpowiedzieć na to pytanie. Lista obo-

wiązujących dań  różni się w zależności 

od regionu i lokalnych smakołyków. 

Jednak dawna tradycja głosi, że na stole 

powinny się znaleźć wszystkie płody 

ziemi. Nasi przodkowie uważali liczbę 

12 za symbol bogactwa i szczęścia, a 

taka liczba dań była tylko na stołach za-

możnych rodzin. Biedniejsi ludzie mieli 

zazwyczaj 7 lub 9, czasami 11 dań. te 

liczby również miały pewną symbolikę: 

siedem wiązało się z siedmioma dniami 

ty 
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gniazduje kolonijnie. Składa 3 do 5 bia-

łych jaj. Wysiaduje je 33-34 dni. Młode 

zaczynają latać po 58-64 dniach. 

Na zimę wylatuje do ciepłych krajów. Z 

zimowiska powraca w ostatnich dniach 

marca lub w kwietniu. 

Więcej informacji znajdziecie na: 
www.bocian.org, www.ptaki.info 

www.wikipedia.pl, .bocianopedia.pl  (oraz  mój 

Dziadek z zamiłowania przyrodnik:))   

Wiktoria N. , klasa IV c 

 

 

Gatunek dużego ptaka. 

Upierzenie jest głównie białe z czarnymi 

piórami na skrzydłach. Dorosłe bociany 

mają długie czerwone nogi i szpiczaste, 

czerwone dzioby. Odżywia się: żabami, 

owadami, rybami, płazami i małymi ssa-

kami. W Polsce zamieszkuje co czwarty 

bocian na świecie. Gniazda buduje z gałę-

zi i patyków, zwykle na dachu, słupie lub 

odpowiednio przyciętym drzewie. Czasem 

Pani Dorota Witkowska, nasza na-

uczycielka plastyki i muzyki, jest nie-

zwykłą postacią w szkole. Każdego 

potrafi zaczarować dźwiękiem, z każ-

dego wydobyć  piosenkę. Na lekcjach 

pokazuje nam różne techniki pla-

styczne i sprawia, że każdy z nas czu-

je się przez chwilę jak artysta. Chcąc 

dowiedzieć się więcej o Pani Dorocie 

Witkowskiej, gazetka „Balonik” umó-

wiła się na krótki wywiad, który prze-

prowadził Olaf z klasy IV c. 

Olaf: Dzień dobry. 

Pani Dorota W.: Dzień dobry. 

Olaf: Jak długo uczy Pani w naszej 

szkole? 

Pani Dorota W.: w Szkole 107 uczę od 

10– ciu lat. 

Olaf: Czy lubi Pani uczyć ?  

Pani Dorota W.: Bardzo, bardzo. 

Olaf: Jak spędza Pani święta Bożego 

Narodzenia? 

Pani Dorota W.: Święta Bożego Naro-

dzenia spędzam w gronie rodzinnym. 

Przy stole jest nas zawsze 28 osób. 

Olaf: Jak jest Pani ulubiona kolęda? 

Pani Dorota W.: Znam wiele kolęd, 

które mi się  ulubioną jest: „A wczora z 

wieczora”. 

Olaf: A czy u Pani w domu jest zwyczaj 

śpiewania lub grania kolę? 

Pani Dorota W.: Oczywiście, że tak. 

Moja rodzina jest bardzo rozśpiewana. 

Moje córki grają na skrzypcach, piani-

nie i gitarze. Dzieci mojej siostry na 

saksofonie i perkusji. Jest w tedy bardzo 

głośno i wesoło.  

Olaf: A jaka jest Pani ulubiona świą-

teczna potrawa? 

Pani Dorota W.: Moją ulubioną potra-

wą są uszka z barszczem, robione przez 

moją mamę. Są najlepsze na świecie.  

Olaf: Dziękuję za rozmowę.  

Pani Dorota W.: Ja również dziękuję. 

 

Str. 3 

W kręgu przyrody 
kręgowce Polski i świata —bociany 

Rozmowa z Panią od muzyki  
„moja Rodzina jest bardzo rozśpiewana” 

Na tropie tajemnic  
Ciekawostki historyczne 

Pewnie zastanawiacie się co znajduje się na fotografii obok? Na to pytanie odpowie-

dzieliśmy podczas spotkań z historią. Okazuje się, że są w Krakowie tajemnicze zakąt-

ki, które warto poznać. To co widzicie na zdjęciu obok to …. Zagaszacze do pochodni. 

W dawnym Krakowie ulice nie były oświetlane latarniami, mieszkańcy miasta musieli  

sobie drogę używając pochodni. Przed wejściem do kamienicy gasili ją w takim oto 

zagaszaczu. Lub robiła to rankiem straż. Ciekawe?  Kamienne bryły  z otworami, moż-

na dziś zobaczyć przy wejściu do sukiennic, na ulicy Sławkowskiej,  św. Jana  lub 

Kanoniczej.  Zachęcamy do czujnego spacerowania po Krakowie i odkrywanie jego 

tajemnic.  

Historycy redakcji „Balonik” 

http://www.bocian.org/
http://www.ptaki.info/
http://www.wikipedia.pl/


 

Ten artykuł może składać się ze 175-

225 wyrazów. 

Jeśli złożony biuletyn zostanie wysłany 

pocztą, ten artykuł znajdzie się na ostat-

niej stronie, dlatego powinien być bar-

dzo czytelny. 

Uwagę czytelników najłatwiej przykuć 

zestawem pytań i odpowiedzi. Odpo-

wiedz na najczęściej zadawane pytania. 

Przedstaw imiona, nazwiska i tytuły 

personelu Twojej organizacji bądź cen-

nik oferowanych usług lub produktów. 

Zachęć czytelników do określonej for-

my kontaktu z Twoją firmą. 

Przypomnij o zanotowaniu wydarzeń 

cyklicznych (np. obiad z klientami 

w każdy wtorek lub kwartalna aukcja 

charytatywna). 

Jeśli wystarczy miejsca, umieść tu 

obiekt ClipArt lub inną grafikę. 

 

 

 

Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gazetabalonik@interia.pl 


