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Krzyżówka Świąteczne ciekawostki ! 
Pomysły na dekorację

Postanowienia noworoczne

NOWY ROK

Święta Bożego Narodzenia
w innych krajach

Dlaczego potraw
musi być dwanaście ?

Bez Kevina w święta ?!

Musisz przeczytać to w święta ...

Dowcipy bożonarodzeniowe

Choinki

Stół wigilijny

NUMER OSIEM – CO ZA GRADKA?
CIĄGLE PYTA MNIE SĄSIADKA.

TO TA LICZBA – MÓWIĘ SZCZERZE,
JA PO PROSTU W OSIEM  WIERZĘ.

MAM KOLEGÓW, KOLEŻANKI
I NALEŻĘ DO ,,ŚMIETANKI'',

BO TE NASZE ,,ÓSMAKI''
TO SĄ FAJNE DZIECIAKI.

,,OSIEM WERSÓW
DLA ÓSEMKI”



 Jest taki czas,                                                                             
co łzy w śmiech zmienia.                                                           
Jest taka moc,                                                                          
co smutek w radość przemienia.                                              
Jest taka siła,   
co spełnia marzenia...
To właśnie magia
Świąt Bożego Narodzenia. 

Czy wiesz kim był naprawdę?
Jaka jest jego historia?
Święty Mikołaj był biskupem i pochodził z Mirry. Urodził
się w Patrze na terenie obecnej Turcji około 270 roku.
Już w młodzieńczych latach biskup był bardzo pobożny
i chętnie pomagał ubogim.
Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że mieszkaniec Patry 
mający trzy córki popadł w biedę, a jego córki z powodów 
finansowych nie mogą wyjść za mąż. Widząc to, biskup 
wrzucił sakiewkę przez okno z pieniędzmi, co uchroniło
je przed biedą. Zostając biskupem, zasłynął wśród wiernych 
jako dobroczyńca oraz gorliwy duszpasterz.
Uratował życie trzech drobnych złodziejaszków, wstawiając 
się za nich u cesarza Konstantynopola I Wielkiego
o darowanie im życia.
Święty zmarł 6 grudnia 343roku.

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE

Każdego roku pod koniec grudnia większość z nas obiera sobie postanowienia noworoczne typu: „Będę zdrowo
się odżywiał” lub „Będę regularnie chodził na siłownię”. Początkowo wiele osób stara się wypełniać swoje zamierzenia.
Niestety, z każdym dniem zapał i silna wola słabną, dlatego przenoszą owe postanowienia na kolejny rok. My jednak mamy 
nadzieję, że nasze postanowienia zdołamy spełnić.  

Oto one:
• Więcej czasu poświęcę mojej pasji fotografowania.
• Postaram się pracować nad pewnością siebie.
• Nie będę bała się ponosić porażek, bo przez strach „nie żyłam” dotychczas.
• Będę bardziej otwarta na ludzi, być może zyskam nowych przyjaciół.
• Postaram się być po prostu szczęśliwsza i będę cieszyć się każdym sukcesem.
• Nie pozwolę, by czas „przelatywał mi przez palce” – poprawię oceny z matematyki, nauczę się śpiewać i zacznę jeździć 

konno, bym mogła wspominać nowy rok jako wyjątkowy, a nie tak, jak każdy. 
• Ograniczę korzystanie z telefonu.
• Popracuję  nad dystansem do samej siebie.
• Więcej czasu poświęcę na naukę.
• Zetnę moje włosy, aby pomóc dzieciom chorującym na nowotwór.
• Nauczę się szpagatu.
• Tej zimy ulepię z moją siostrzyczką ogromnego bałwana i nauczę ją czytać książki.
• Nauczę się jeździć na nartach.

Drodzy Czytelnicy, redaktorki „Ósemkowych Wieści” życzą Wam wytrwałości w urzeczywistnieniu Waszych postanowień. 
Satysfakcja z ich realizacji gwarantowana. Trzymamy kciuki!

ŚWIĘTY MIKOŁAJ

6 grudnia 1804 roku urządzono pierwsze mikołajki. 
W XVII wieku podarki były skromniejsze
od dzisiejszych. Grzeczne dzieci dostawały jabłka, 
złocone orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki.
W miarę upływu czasu mikołajki nie były już 
kojarzone z rocznicą śmierci świętego, tylko
z rubasznym, starszym panem w czerwonym 
stroju. Obecny wizerunek świętego Mikołaja 
narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 30. 
ubiegłego wieku i przetrwał do dzisiaj.

MIKOŁAJKI

Wesołych bombek, złotych trąbek,   
anielskiego włosa i pieczeni z łosia. 
Makowca z Sosnowca, rolady z szuflady
i udanej Pasterki bez żadnej usterki.

ŻYCZENIA

Życzą redaktorki ,,Ósemkowych Wieści”.

NOWY ROK
Nowy Rok – międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia każdego roku.
Zwyczaj pochodzi ze starożytnego Rzymu, którego mieszkańcy czcili w ten 
dzień Janusa, boga bram, drzwi i początków. Wcześniej, według kalendarza 
rzymskiego Nowy Rok witano 1 marca. Zmiana rozpoczęcia roku z marca
na styczeń została wprowadzona z powodów urzędowych – po to, aby nowi 
konsulowie zdążyli zostać wybrani przed rozpoczęciem sezonu działań 
wojennych w Iberii.
Natomiast wyznawcy prawosławia i część grekokatolików posługujący się 
kalendarzem juliańskim witają Nowy Rok 14 stycznia (według kalendarza 
gregoriańskiego). Bawią się oni na tzw. małankach w nocy z 13 na 14 stycznia.

Adres Świętego Mikołaja
Listy z życzeniami do Świętego Mikołaja 
dzieci mogą wysyłać na adresy trzech 
urzędów pocztowych:
 - do Drøbak w południowej Norwegii: 
Julenissen’s Postkontor, Torget 4,
1440 Drøbak, Norwegia
- do Rovaniemi w Finlandii: 
Santa Claus, Arctic Circle,
96930 Rovaniemi, Finlandia
- do Kanady: 
Santa Claus, North Pole,
Canada, H0H 0H0



ANGLIA
Anglicy nie obchodzą Wigilii, a najważniejszy posiłek spożywany jest pierwszego dnia świąt. Na stołach króluje nadziewany indyk oraz 
deser Christmas pudding. Prezenty przynosi Mikołaj i zostawia je w skarpetach pierwszego dnia świąt. 

  
NIEMCY

Dla naszych zachodnich sąsiadów bardzo ważny jest czas przygotowań do świąt, czyli adwent. W domach pojawiają się adwentowe 
wieńce udekorowane czterema świecami, a w każdą niedzielę adwentu zapalana jest jedna z nich. W większości miast niemieckich 
odbywają się jarmarki świąteczne. Najważniejszy świąteczny posiłek spożywamy 25 grudnia, a najpopularniejsza potrawa to pieczona 
gęś. Prezenty przynosi Mikołaj lub dzieciątko Jezus.
  

WŁOCHY
We Włoszech w Wigilię przygotowuje się uroczystą kolację, podczas której jedzone są typowe włoskie ciasta penettone i pandoro,
a także nugat, migdały i orzechy laskowe. Wigilia jest jednak przede wszystkim czasem oczekiwania na pasterkę. W każdym włoskim 
domu najważniejszym świątecznym symbolem jest szopka. 
  

FRANCJA
We Francji, podobnie jak we Włoszech, bardzo popularne są szopki, a także ozdoby z ostrokrzewu i jemioły. Tradycyjna 
bożonarodzeniowa kolacja odbywa się zazwyczaj już po mszy, tzw. pasterce. Składa się ona  z różnych dań w zależności od regionu 
Francji np.: w Alzacji serwuje się gęś, w Bretanii gryczane naleśniki polane kwaśną śmietaną, w Burgundii indyk i kasztany, a w  Paryżu  
królują ostrygi. Francuskie Boże Narodzenie nie może się jednak obejść bez tradycyjnego deseru  „świąteczna kłoda”. 

PORTUGALIA
Boże Narodzenie to najważniejsze i najbardziej uroczyste święto w Portugalii. W wigilię Bożego Narodzenia całe rodziny zbierają się w 
domach wokół choinki i oczekują nadejścia północy, by wybrać się do kościoła na pasterkę Missa do Galo. Nazwa oznacza dosłownie 
Msza Koguta i pochodzi od legendy, która mówi, że jedyny raz, kiedy kogut zapiał o północy, miał miejsce w noc narodzin 
Jezusa.Tradycyjną potrawą wigilijną jest dorsz według specjalnego przepisu . 

UKRAINA
Ukraina, tak jak wszystkie kraje obrządku grecko-katolickiego, obchodzi święta według kalendarza juliańskiego. Wigilia przypada
na 6 stycznia i jest celebrowana podobnie jak w Polsce, a Wieczerzę rozpoczyna  wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki. Na stole 
znajduję się 12 potraw.  Dzieci nie znajdują pod choinką żadnych prezentów, dostają za to podarki od Dziadka Mroza w Sylwestra. 

JAK OBCHODZI SIĘ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W INNYCH KRAJACH?

ŚWIĄTECZNE CIEKAWOSTKI ! 

 * „Ekspres polarny” – historia chłopca, który nie wierzy w Świętego Mikołaja i nie zna magii 
świąt,tymczasem nieoczekiwanie staje się pasażerem pociągu zmierzającego na biegun 
północny.

* „Listy do M” – kolaż 5 historii odbywających się w czasie Wigilii Bożego Narodzenia, które 
niejednokrotnie zaskakują i wzruszają widza.

* „Holiday” – film o dwóch kobietach, które postanawiają zamienić się domami, uznają że będzie
to dobry pomysł na ucieczkę przed problemami.

* „Jack Frost”– wzruszająca historia rodziny, której szczęście przerywa śmierć, ale po jakimś 
czasie tytułowy Jack wraca do żywych w postaci … bałwana.

BEZ KEVINA W ŚWIĘTA ?...

             Dziś uważa się, że potraw musi być tyle, ilu było uczniów Pana Jezusa.
I tyle samo, ile miesięcy w roku. Wszystkich trzeba spróbować, by w żadnym miesiącu nowego roku nie opuszczało nas szczęście. 
Jednak dawno temu ich liczba zależała od tego, kto urządzał wieczerzę wigilijną. Na stole w chłopskiej rodzinie stawiano
tylko siedem potraw, na stole szlacheckim dziewięć, zaś u książąt i królów jedenaście. Wierzono wówczas, że ich liczba
musi być nieparzysta.
 W Polsce muszą być to dania postne, a więc bez mięsa. Przepisy zmieniają się od setek lat, ale składniki pozostają te same. 
Są to ryby, kluski, kapusta, barszcz, ziemniaki, miód, mak, grzyby, ciasto i  suszone owoce.

DLACZEGO POTRAW MUSI BYĆ DWANAŚCIE ?

1. Najdroższa choinka na świecie kosztowała 11 milionów dolarów. Została ustawiona w Emiratach Arabskich.
2. Największy bałwan na świecie osiągnął wysokość 34,4 metra.
3. W 1895 r. po raz pierwszy użyto światełek na choinkę.
4. W Japonii panuje tradycja jedzenia w Wigilię popularnych na świecie fast foodów KFC.
5. Święta Bożego Narodzenia są na 2 miejscu najczęściej obchodzonych z siedmiu na świecie świąt.
6. W 1870 ustanowiono, że Boże Narodzenie w Stanach Zjednoczonych jest oficjalnym świętem. 
7. Dopiero w IV wieku naszej ery papież Julian I ustanowił 25 grudnia oficjalnym dniem na obchodzenie 
urodzin Jezusa Chrystusa.
8. Większość reniferów Mikołaja nosiła męskie imiona.



PROPOZYCJE NAKRYCIA STOŁU WIGILIJNEGO

CUKIERKOWA CHOINKA

Oto pomysł na dekorację, która z pewnością nie przetrwa do kolejnego roku!
Zachwyci szczególnie najmłodszych wielbicieli świąt!
„Rozbieranie” takiej choinki na pewno nie będzie przykrym poświątecznym obowiązkiem!

Potrzebne materiały:
•S tyropianowy stożek
•U lubione cukierki
•S zpilki lub klej na ciepło

Szkieletem cukierkowej choinki powinien być styropianowy stożek,
do którego przymocowujemy szpilkami cukierki.
Przyczepiamy je w równych rzędach, rozpoczynając od samego dołu. 



NAJNOWSZE TRENDY I INSPIRACJE W UBIERANIU CHOINEK

1. Nikt nie powiedział, że na choince muszą wisieć tylko bombki i łańcuchy!
Spróbujcie powiesić np. kwiaty, pióra i kolorowe tasiemki.

2. A może biała ?

3. Pobawmy się kolorami !



KRZYŻÓWKA

1. W czym leżał Jezus Chrystus?
2. Jaką nazwę nosi czas,w którym przygotowujemy się do świąt?
3. Co symbolizuje wigilijny mak?
4. Bożonarodzeniowa pieśń...
5. Miejsce urodzenia Jezusa Chrystusa.
6. Był nim Jezus, inaczej zbawca, wybawiciel.
7. Niewinny w białym ubranku, często zastępuje św. Mikołaja.
8. Z nim na roraty.

KĄCIK HUMORU ;)

* Richard Paul Evans „Najcenniejszy dar”- pewna rodzina przeprowadza się do domu starszej kobiety, 

dzięki której na nowo okrywa, co naprawdę  liczy się w życiu.

* David Baldacci „Zdążyć na Boże Narodzenie” – pewien dziennikarz wyrusza ekspresem do Los 

Angeles, gdzie z Leilą ma spędzić Wigilię, w pociągu spotyka dawną miłość, a w połowie drogi Leila 

proponuje mu małżeństwo.

 *  Agatha Christie „Morderstwo w Boże Narodzenie” – Simon Lee zaprasza na Boże Narodzenie 

bliskich, świetnie bawi się, ubliżając swoim synom. Niespodziewanie w Wigilię głowa rodu zostaje 

zamordowana.

* Anna Ficner-Ogonowska „Szczęście w cichą noc” – Hania pragnie spędzić wigilię z najbliższymi

w rodzinnym domu. Chce by było jak dawniej … Zapowiada się wspaniały czas.

 * John Grisham „Darujmy sobie te święta” – Luther i Nora Krankowie postanawiają po raz pierwszy 

zaoszczędzić na świętach, zamierzają odbyć rejs po Karaibach, czeka ich wiele zaskakujących przygód .

MUSISZ PRZECZYTAĆ TO W ŚWIĘTA ...

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Rodzina przygotowuje się do wieczerzy wigilijnej.
W pewnej chwili żona pyta męża:
- Czy zabiłeś już karpia?
- Tak, utopiłem go.

Kolega pyta kolegi:
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?
- Owszem, udało mi się kupić stojak.

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.

Co mówi bombka do bombki?
Chyba nas powieszą.

Narzeczona do narzeczonego:
- Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy
wzięli ślub w Boże Narodzenie?  
- Daj spokój! Po co mamy sobie psuć święta?

Przyjaciele rozmawiają:  
- Jak minęły święta?
- Wspaniale! Żona serwowała
mi same zagraniczne potrawy. 
- Jakie? 
-Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku,
pierogi ruskie i sznycel po wiedeńsku
z kapustą włoską.



I TY ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

       Od wielu już lat w naszej szkole są organizowane akcje charytatywne.

      Jedną z nich jest np.: „Paczka dla kolegi”. Zbierane są produkty żywnościowe, ale również zeszyty, kredki, bloki, długopisy
i tym podobne rzeczy.

      Inną jest „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, tutaj zbiera się głównie żywność. Oczywiście hermetycznie pakowaną, 
puszkowaną i z długą datą ważności, ponieważ trafia ona do rodzin nie tylko tych, których dzieci uczęszczają do naszej szkoły.

Znana jest też „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” - w tej akcji wyznaczeni uczniowie zbierają pieniążki do puszek, a w zamian 
otrzymuje się czerwone serduszko. Co roku przyświeca jej inny szczytny cel. W tym roku finał WOŚP odbędzie się 14 stycznia 
2018, a jego celem będzie pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
       Możemy także wyróżnić akcje prowadzone przez „Caritas” - Wigilijne dzieło pomocy dzieciom i Polski Czerwony Krzyż.

Pamiętajmy, że udział w zbiórkach może wziąć KAŻDY!!!

Dzięki temu nie tylko Ty będziesz szczęśliwy w święta. Cieszy nie tylko dostawanie prezentów, ale również ich 
dawanie, a jeśli o tym jeszcze nie wiesz, to koniecznie spróbuj

- odkryj w sobie ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA!!!

Baran 21.03 - 20.04 

Przyjaźń:  Czujesz, że przyjaciółka coś przed 
tobą ukrywa? Porozmawiaj z nią jak najszybciej 
i wyjaśnij wszystkie wątpliwości!
Szczęśliwe dni: 16.01, 28.01

Bliźnięta 22.05 - 21.06

Przyjaźń: Ktoś, komu do tej pory bardzo ufałaś, 
niestety okaże się niewiele wart. Skreśl tę 
osobę z listy znajomych i nie żałuj, bo nie ma 
kogo!
Szczęśliwe dni: 10.01, 25.01

              Rak 22.06 - 23.07 

Przyjaźń: Twoja klasa się nie integruje? 
Namów ludzi na wspólne wyjście do kina albo 
zaproponuj wspólną imprezę karnawałową! 
Szczęśliwe dni: 12.01, 1.01

Byk 21.04 - 21.05 

Przyjaźń: Staniesz się wzorem dla innych. 
Ludzie zaczną przejmować od ciebie styl, 
sposób mówienia, a nawet poglądy. 
Wykorzystaj to i namów ich na coś dobrego!
Szczęśliwe dni: 9.01, 20.01

Lew 24.07 - 23.08

Przyjaźń: Nie mieszaj się w cudze sprawy,
bo możesz jeszcze bardziej wszystko 
skomplikować!
Szczęśliwe dni:   23.01, 22.01 

Panna 24.08 - 23.09

Przyjaźń: Nie skupiaj się wyłącznie na sobie. 
Lekceważenie problemów przyjaciół może 
skończyć się tym, że kiedy ty będziesz 
potrzebować pomocy, zostaniesz na lodzie!
Szczęśliwe dni: 11.01, 29.01

              Waga 24.09 - 23.10 

Przyjaźń: Uważaj na to, co mówisz. To,
co wydaje ci się dowcipem, może kogoś zranić
i zrazić do ciebie!
Szczęśliwe dni: 13.01, 2.01

             Skorpion 24.10 - 22.11 

Przyjaźń: Łatwo się będziesz wzruszać, 
zwłaszcza losem słabszych
i biednych. Zrobisz coś, by komuś pomóc!
Szczęśliwe dni: 19.01, 3.01

             Strzelec 23.11 - 21.12 

Przyjaźń: Ktoś, kto dotąd cię nie zauważał, 
nagle zacznie cię nadskakiwać. Zastanów się, 
dlaczego to robi i co chce przez to osiągnąć! 
Szczęśliwe dni: 18.01, 2.01

             Koziorożec 22.12 - 20.01 

Przyjaźń: Ani przez chwilę nie poczujesz się 
samotna, bo twoje kumpelki nie pozwolą ci
o sobie zapomnieć. Przygotuj się na mnóstwo 
zabawy!
Szczęśliwe dni: 8.01, 27.01

Wodnik 21.01 - 19.02 

Przyjaźń: Plotka, którą usłyszysz, może cię 
bardzo zaniepokoić. Ale czy na pewno jest się 
czym przejmować? 
Szczęśliwe dni: 17.01, 22.01

             Ryby 20.02 - 19.02
 
Przyjaźń: Czas poudzielać się trochę 
towarzysko. Na różnych imprezach i 
spotkaniach będziesz się teraz czuć jak ryba
w wodzie!
Szczęśliwe dni: 16.01, 24.01

HOROSKOP WRÓŻKI KLEMENTYNKI



Szkoła Podstawowa nr 8
im. Bolesława Zygmunta Wirskiego

w Chełmie

ZESPÓŁ REDAKCYJNY ÓSEMKOWYCH WIEŚCI:

ZIMOWE PRZYSŁOWIA

Przepis na świąteczny piernik kefirowy to bardzo łatwy sposób na otrzymanie bajecznego deseru, nie tylko na święta.

Składniki:
• 3 szklanki kefiru    
• 3 łyżki kakao    
• 4 i 1/2 szklanki mąki    
• 1 i 1/2 szklanki cukru kryształu    
• 3/4 szklanki oleju    
• 3 łyżeczki sody oczyszczonej    
• opakowanie przyprawy do pierników     
• 2 opakowania gotowego lukru    
• rodzynki    
• mak    

Sposób przygotowania:
Mąkę przesiać, wymieszać z sodą, kakao oraz przyprawą do pierników. W dużej misce wymieszać kefir z cukrem, a następnie 
zmiksować. Nie przerywając miksowania, stopniowo dodawać do masy piernikowej mąkę i olej. Dużą blachę posmarować tłuszczem
i posypać bułką tartą. Wyłożyć ciasto i piec 60 minut w tempeturze 200 stopni. Przestudzony piernik polać lukrem.

PIERNIK

• Idzie luty, podkuj buty.

• Gdy Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie.

• Jeśli dzień wigilijny pogodny, roczek będzie urodny.

• Suchy grudzień stoi za to, że sucha będzie wiosna
i suche lato.

• Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok
w zboże obfity.

• Kiedy styczeń najostrzejszy, ten roczek najpłodniejszy.

 Dziennikarze:
•  Martyna Fic
•  Aleksandra Kostecka
•  Martyna Lewkowicz
•  Lidia Mazurek
•  Agata Mikulska
•  Natalia Misiec
•  Zuzanna Południuk
•  Oliwia Rutkowska
•  Aleksandra Tyszek

 Opiekunowie:
•  p. Agata Wojtasiuk  
•  p. Paweł Kudyba
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