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Wydanie dla
tych, którzy mają
łeb na karku.

Czasopismo uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, ul. 3-go Maja 23
Nr 2 2020 / 2021

Wydanie świąteczne
OD REDAKCJI!
Już trwa magiczny okres Bożego Narodzenia. Wkrótce zasiądziemy do stołów wigilijnych, połamiemy się
opłatkiem i zaśpiewamy kolędy. Redakcja „Kleksa” życzy Dyrekcji Szkoły, Nauczycielom i Pracownikom
Szkoły duuuuuuuuuużo zdrowia, spokoju, ciepła rodzinnego. W
tym czasie zapomnijmy o tym wszystkim, co najtrudniejsze w
naszej wspólnej rzeczywistości.

Czego powinniśmy sobie życzyć?
Życzliwości, uśmiechu, otwartości.
Byśmy widzieli w sobie nie wrogów, lecz przyjaciół.
Byśmy nie zapomnieli, że każdy ma prawo do własnego
szczęścia.
I że nic dobrego nie może powstać kosztem innych.
Byśmy potrafili uczyć się, pracować, bawić się i odpoczywać.
Byśmy umieli dawać i przyjmować, bawić się i odpoczywać. Byśmy umieli dawać i przyjmować,
przepraszać i dziękować.
Byśmy byli dobrymi ludźmi.
Jan Twardowski w jednym ze swych wierszy napisał:
„By wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty , powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki.
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Niech anioł podrze każdy dramat.”
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Nasz szkolny zegar, chociaż w szkole nie ma uczniów, dalej odmierza czas i cierpliwie czeka
na nasz powrót. Odlicza godziny, minuty i sekundy do Nowego 2021 Roku.

Catherine Elizabeth Goethe

Przepis na szczęście na cały rok
Wziąć dwanaście miesięcy.
Obmyć je do czysta z goryczy, chciwości,
pedanterii i lęku.
Podzielić każdy miesiąc na 30 lub 31 części tak,
żeby starczyło akuratnie na rok.
Każdy dzionek przyrządza się oddzielnie,biorąc
po jednej części pracy i dwie części wesołości i humoru.
Dodać do tego należy trzy kopiaste łyżki optymizu,
łyżeczkę tolerancji, ziarnko ironii i szczyptę taktu.
Następnie masę tę polewa się obficie miłością
Gotowe danie należy ozdobić dukiecikami drobnych uprzejmości
i podawać codziennie z pogodą ducha
oraz filiżanką herbaty.

 ::::::::::  ::::::::::  ::::::::::
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Czym jest Boże Narodzenie dla kleksowiczów?
Bardzo lubię Boże Narodzenie, ponieważ spotykam się z całą rodziną, nawet tą najdalszą. Mogę zjeść ulubione
potrawy, których zazwyczaj w domu nie robimy, np. pierogi z kapustą i grzybami lub barszcz. W Wigilię moim
ulubionym zajęciem jest ubieranie choinki z rodziną. Mimo wszystko najlepsza zabawa jest przy pieczeniu
pierników oraz ciast. W moim domu nawet pies uczestniczy w święcie. Jest to moje ulubione święto w roku.
Julia Foryś

Dla mnie święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim czas spędzony z najbliższymi , dzielenie się
opłatkiem, tradycyjne potrawy wigilijne, którymi pachnie już od rana, wprowadzają mnie w świąteczny
nastrój.
Oliwia Jach
Dla mnie święta są odlotowe, ponieważ jest dużo potraw i mogę spotkać kuzynki i wszystkich moich
znajomych. Też w tym roku chciałbym się nauczyć kolęd na moim keyboradzie dla wszystkich, którzy są dla
mnie bliscy.
Jakub Jachymczak
Święta to dla mnie najlepszy okres w ciągu roku. Chociaż święta nie trwają tak długo, jak się do nich
przygotowujemy, są czymś magicznym. Lubię święta z wielu przyczyn.







Można spędzić czas z rodziną.
W Wigilię zjeść dużo różnych i przepysznych potraw.
Jest świąteczny klimat na rynku jak i w domach.
Można obdarować bliskich prezentami i sprawić, że na ich twarzach pojawi się uśmiech.
Przez ten okres przybliżamy się również do Boga.
Sprawia mi też wielką przyjemność otwieranie kalendarzy adwentowych.
Emilia Kita

Święta Kocham święta całym sercem. Jest to jeden z moich ulubionych okresów w roku. Moja cała rodzina
przejeżdżała do mnie na święta, co zawsze mnie bardzo cieszyło, bo po długim czasie mogłam się z nimi
spotkać i porozmawiać, Jestem ciekawa, jakie święta będą w tym roku. Koronawirus chyba wszystko
postawi na głowie.
Wiktoria Nawrot
Moim zdaniem w świętach najbardziej podoba mi się to, że wszyscy znajomi i cała rodzina mogą się razem
spotkać, zjeść razem posiłek i po prostu porozmawiać. Osoby te dzielą się opłatkiem i jedzą różne potrawy.
Całe drzewo genealogiczne może świętować i się wspólnie bawić.
Tomasz Mardosz – Lisak
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Tradycje bożonarodzeniowe
Tradycje świąt Bożego Narodzenia w Polsce kultywuje się od wielu lat. Ubieranie choinki, dawanie
prezentów, 12 wigilijnych potraw, łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd – to najbardziej znane zwyczaje
świąteczne w naszym kraju.
Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce są podobne w większości regionów naszego państwa.
Chyba nikt nie wyobraża sobie świąt bez pięknie przystrojonej choinki z mnóstwem światełek, śpiewania
kolęd, dzielenia się opłatkiem. Wyjątkowo atrakcyjne tradycje świąteczne dla dzieci to oczekiwanie, aż na
niebie pojawi się pierwsza gwiazdka i otrzymywanie prezentów w wigilijny wieczór. Wielu Polaków nie
wyobraża sobie też świąt bez Pasterki o północy. Zwyczaje bożonarodzeniowe na świecie często różnią się
jednak od tych w naszym kraju.
Najpopularniejsze zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce:
1. Tradycje Bożego Narodzenia – ubieranie choinki.
2. Zwyczaje świąteczne – łamanie się opłatkiem.
3. Sianko pod obrusem.
4. Dawanie prezentów.
5. Śpiewanie kolęd.
6. Pierwsza gwiazdka.
Opłatek - gest przełamania opłatka symbolizuje wzajemne poświecenie się jednych dla drugich i
chęć dzielenia się z bliskimi sukcesami. Dzielenie się opłatkiem ma zbliżać i łączyć ludzi.

Sianko pod obrusem - zwyczaj wywodzi się z czasów pogańskich. Jak nakazuje tradycja, siano
symbolizuje narodzenie Jezusa w ubóstwie.
Choinka - jest symbolem chrześcijańskim, który ma przypominać Adama i Ewę oraz upadek i

odkupienie rodzaju ludzkiego. Składanie prezentów pod choinką, ma oznaczać naśladowanie
dobroci.
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O Świętach na wesoło ……..

Opracował Jakub Jachymczak
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Kolęda „Cicha noc”
„ Cicha noc” to kolęda znana na całym świecie i śpiewana co roku w kościołach i w każdym domu w dniu
wigilii. Ta kolęda jest piękną pieśnią znajduję się w każdej książce z kolędami. Powstała jako wiersz w
1816 roku. Autorem tego wierszu był Joseph Mohr. Dopiero w 1818 roku zamieniła się na pieśń idealnie 24
grudnia i śpiewa się ją do dziś.

Cicha noc
Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.
Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win.
Cicha noc, święta noc,
Jakiż w tobie dzisiaj czas
W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta,
Błogosławi nam,
Błogosławi nam.
Adam Kopff
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Święty Mikołaj - idol wszystkich dzieci
Święty Mikołaj jest znany na całym świecie. To człowiek o wielkim sercu, który 6 grudnia
obdarza grzeczne dzieci prezentami. Lata po niebie na saniach wypełnionych wielkim
workiem z upominkami. Sanie Świętego Mikołaja ciągną renifery, które dzięki magicznemu
proszkowi potrafią latać jak ptaki. Każde dziecko czeka na tę chwilę, gdy pod pięknie
ozdobioną choinką są prezenty. Jednak nie wszyscy mogą je dostać, ponieważ Ci, którzy nie
byli w tym roku grzeczni, niestety, dostaną rózgi. Wszyscy piszą listę prezentów, które
chcieliby dostać, a Mikołaj zabiera je nam w nocy, kiedy śpimy. Niestety, nie możemy go
zobaczyć, gdyż skrada się jak szpieg. Niektórzy zostawiają też mu ciasteczka i ciepłe mleko,
bo jak wszyscy wiemy, Mikołaj lubi sobie dobrze podjeść . Prezenty produkują w fabryce
jego pomocnicy elfy. Cały rok ciężko pracują, aby potem móc sprawić radość wszystkim
dzieciom.

Podstawowe informacje o Świętym Mikołaju :





Miejsce zamieszkania : Laponia.
Cechy : miły, cichy, zapracowany, dobry, mądry.
Przyjaciele : elfy, renifery w tym jego najlepszy przyjaciel Rudolf.
Wygląd : długa i siwa broda, duży brzuch, okulary, strój czerwono-biały, czapka,
czarne buty.
Emilia Kita
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Szkolne mikołajki online
W szkole nie pojawił się tradycyjny orszak mikołajkowy, jednak tradycji stało się za dość. Nauczanie zdalne
odbyło się w mikołajkowych nastrojach i strojach . Uczniowie klas młodszych wykonywali świąteczne rysunki.
Panowała prawdziwie mikołajkowa atmosfera mimo pandemii.

Red.

Akcja „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”
Znaleźliżmy się w sytuacji, kiedy większość z nas przebywa w izolacji od innych ludzi. Wymaga tego sytuacja pandemii
w naszym kraju. Pisanie kartek pocztowych ma na celu zwrócenie uwagi na ważność reklacji międzyludzkich.
Uczniwie naszej szkoły chętnie się do niej włączyli. Wykonywali własnoręcznie kartki, które przekażą osobom bliskim
lub samotnym, do szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej.

Przysłowia zimowe
Jak w wigilię z dachu ciecze, to się zima długo wlecze.
Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kiwetniu plucha.
Pierwszy śnieżek w błoto wpada, słabą zimę zapowiada.
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Odblaskowe patrole opanowały Zamek Królewski w
Niepołomicach!
W dniu 12 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Grze Miejskiej
zorganizowanej przez niepołomickie biuro podróży Bison Tours. Dzięki Fundacji Zamek
w Niepołomicach uczniowie mogli penetrować nawet najbardziej niedostępne
zakamarki tej wspaniałej i pełnej tajemnic budowli.
To była pierwsza taka gra w historii miasta. Uczestnicy zabawy mieli za zadanie odnajdywać małe

