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 „Wszyscy, wszystkim  

ślą życzenia…” 

 

Słowa tej piosenki inspirują nas do składania sobie wzajemnie życzeń. 

 Aby podtrzymać tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie 

 pragniemy opublikować nasze życzenia z okazji zbliżających się  

Świąt Bożego Narodzenia. 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, 

kierujemy do naszych czytelników najserdeczniejsze życzenia 

zdrowych, radosnych i spokojnych świąt 

oraz pomyślności w nadchodzącym roku 2022. 

Redakcja „Mod(l)niaka” 

 



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy  

naszym Uczniom, ich Rodzicom, Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom 
Administracji i Obsługi,  

wszystkiego co najpiękniejsze w tym szczególnym czasie.  

Przede wszystkim życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, uśmiechu,  

pogody ducha!  

Pragniemy życzyć, aby te Święta, mimo trudnego czasu, były wyjątkowe i 
spędzone w gronie najbliższych. 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy naszym koleżankom i kolegom oraz 
wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej w Modlnej  

pięknych chwil w świetle choinki, radosnych momentów w gronie najbliższych, 
dystansu do świata w tym szczególnym czasie i worka wspomnień, które 

pozostaną na kolejne lata.  

Wesołych Świąt! 

Samorząd Uczniowski 

 
Szkolny konkurs plastyczny – Kartka na Boże Narodzenia 

„Wigilijne życzenia” 
 

W grudniu został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny przeznaczony dla uczniów klas 
0-III. Celem była popularyzacja polskich tradycji oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności 
dzieci. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone. GRATULUJEMY! 

 

 



 

Imieniny świętego Mikołaja,  

czyli MIKOŁAJKI    
  w naszej szkole 

 
 

W dniu 6 grudnia samorząd szkolny wraz z opiekunami zorganizował 
mikołajkową sesje zdjęciową. Wszyscy chętni uczniowie oraz nauczyciele 
  i pracownicy szkoły mieli okazję zrobić zdjęcie w świątecznej ramce 
wykonanej przez naszych uczniów. Zabawa podczas pozowania do zdjęć 

przyniosła nam wiele radości oraz dużą dawkę śmiechu…   
Niestety nie wszystkie zdjęcia udało nam się zamieścić w gazetce.   

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Wesołych Świąt  

 
W grudniu każdego roku często zdarza nam się 

wypowiadać te słowa. Zamiast pozdrowień, bądź „na do 
widzenia” życzymy napotkanym ludziom – WESOŁYCH ŚWIĄT. Dla ciekawskich 

mamy to wyrażenie, aż w 12 językach. Spróbujcie je odczytać, powodzenia! 
 
 

1 Angielski – Merry Christmas 

2 Niemiecki – Frohe Weihnachten  

3 Japoński- Happikurisumasu  

 

4 Czeski Vesele Vanoce  

5 Francuski- Joyeux Noel  

6 Hiszpański- Feliz Navidad 

7 Portugalski - Feliz Natal  

8 Rosyjski – Schastlivogo Rozhdestva  

9 Ukraiński - Shchaslyvoho Rizdva  

 

10 Włoski- Buon Natale  

11 Węgierski- Boldog Karacsonyt  

12 Słowacki- Vesele Vianoce    

 
 
 
 

Opracował: Piotr Rogalski 



Jak obchodzone są Święta Bożego Narodzenia  
w różnych zakątkach świata? 

 

Anglia Kiedy dom jest już odświętnie udekorowany, wieszają przy kominku Christmas 

stockings - długie, kolorowe skarpety, a na podłodze stawiają czasami talerzyk z ciasteczkami 
i szklankę z mlekiem lub winem. W pierwsze święto spożywa się pieczonego indyka. 

Dania tradycyjną wigilijną potrawą jest pieczona kaczka. Panuje zwyczaj podawania ryżu 

z owocami, a w jednej z misek ukryty jest jeden migdał. Osoba która go znajdzie ma prawo 

do dodatkowego prezentu. 

Filipiny Z kwiatów oraz palmowych liści przygotowywane są girlandy. Przez dziewięć dni 

przed Bożym Narodzeniem, wczesnym rankiem, dźwięk trąbki budzi mieszkańców miast i 

wsi, aby uczestniczyli w uroczystej Mszy św. Ostatnia Msza odprawiana jest w noc wigilijną, a 
po niej dzieci urządzają “żywą szopkę”. 

USA Nie obowiązuje ani post ani nie odbywa się tam tradycyjna wigilia. W pierwszy dzień 

świąt podaje się pieczonego indyka. 

Meksyk uroczystości bożonarodzeniowe zaczynają się dziewięć dni wcześniej. Wierni, 

chodząc od domu do domu, śpiewają radosne pieśni. Ostatniego dnia w jednym z domów 

otwierają się drzwi i gościnni gospodarze zapraszają pielgrzymów do środka. Zwyczajem jest 

piniata  – specjalnie dla dzieci wiesza się przy suficie kolorowe gliniane kubeczki napełnione 

piaskiem lub mąką, a wśród nich jeden z niespodzianką. Zabawa polega na strąceniu jak 

największej liczby naczyń w celu wydobycia słodyczy. 

 

Opracowała: Martyna Palmowska, klasa VIII 

 

 

 



ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA 

 
 
 

 

ROZWIĄŻ REBUS 
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