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Szanowni Rodzice… 
Niech  Wam  Nowy Rok  przyniesie 

złotych  monet  całą  kieszeń, złota i 

pieniędzy, by  nie  było  w  domu  

nędzy. Niech  bogaty  każdy  będzie. 

Niech  dostatek   gości  wszędzie. 

Niech  Nowy  Rok  pozbawiony 

będzie  przykrości, 

a  składa  się  jedynie z  sukcesów 

i  szczęśliwych  chwil. 

 

Dyrekcja, grono pedagogiczne 

i pracownicy Szkoły Podstawowej 

w Zasani 

 

 

 

Szkoła Podstawowa 

w Zasani 

Zasań 91 
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CO  WARTO  PRZECZYTAC  W  GAZETCE ? 
 

 

DZIŚ W NUMERZE: 

 

 Nowy Rok  

 Sekrety imion 12 braci  

 Kolędowanie 

 Dzień Babci i Dziadka 

 W karnawale same bale.. 

 Kącik Ciekawej Książki 

 Kącik muzyczny 

 Zagadki 

 Rozwiąż krzyżówkę  

 Kolorowanki 

 

 

 

 

 

Życzymy przyjemnej lektury. 

 

 



NOWY ROK – 1 STYCZNIA 

 
Nowy Rok – międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia każdego 

roku (w kalendarzu gregoriańskim), w Polsce jest to dzień wolny od pracy.  

W powszechnie przyjętym zwyczaju obchodzenie święta należy rozpocząć od 

otworzenia butelki szampana o północy z dnia 31 grudnia na 1 stycznia 

następnego roku. Dzień poprzedzający Nowy Rok nosi w polskiej 

tradycji miano Sylwestra. Zwyczaj rozpoczynania nowego roku od pierwszego 

dnia stycznia wprowadził w swej reformie kalendarzowej Juliusz Cezar. 

Rzymianie czcili w ten dzień Janusa, boga bram, drzwi i początków. Wiele 

języków, w tym angielski i niemiecki przejęły właśnie od Janusa nazwę 

miesiąca styczeń (ang. January). Wcześniej Rzymianie nowy rok witali 1 marca. 

Dlatego też w językach zachodnioeuropejskich nazwy września, października, 

listopada i grudnia, czyli 9,10, 11 i 12 miesiąca roku pochodzą od łacińskich 

liczebników septem, octo, novem, decem (7, 8, 9, 10). W Rosji i na Ukrainie, 

również w Polsce, prawosławni i grekokatolicy witają Nowy Rok 1/14 

stycznia (podwójne datowanie) tj. 1 stycznia wg kalendarza juliańskiego, ale 14 

stycznia wg gregoriańskiego. Wyznawcy obrządku wschodniego bawią się na 

noworocznych balach nocą 13/14 stycznia, zwanych "małankami", witając 

"Stary Nowy Rok". W Azji dzień Nowego Roku jest ruchomy (jest używany 

tam bowiem kalendarz księżycowy; liczący od dwunastu do trzynastu miesięcy), 

ale zazwyczaj obchodzony jest w styczniu albo w lutym. 

 

 
 



SEKRETY IMION 12 BRACI CZYLI SKĄD SIĘ 

WZIĘŁY NAZWY MIESIĘCY 
 

Styczeń 
Jego imię pochodzi od wyrazu "stykać". Styka się przecież, czyli łączy, stary rok 

z nowym rokiem. Jest przeważnie lodowaty, a z mrozu lubi rzeźbić przepiękne 

białe kwiaty. 

Luty 

Nazwa miesiąca pochodzi od określenia srogich mrozów. Używano również 

takie określenia, jak sieczeń lub strąpacz. 

Marzec  

Nazwa marzec pochodzi od łacińskiego Martius, czyli miesiąc Marsa (boga 

wojny). 

Kwiecień 

Nazwa tego miesiąca pochodzi od rozkwitających kwiatów. Dawniej kwiecień 

nazywano zwodzikwiatem. 

Maj 

Od imienia rzymskiej bogini Mai pochodzi nazwa maj. 

Czerwiec  

Nazwa tego miesiąca pochodzi od wyrazu czerw oznaczającego larwę pszczoły. 

Lipiec 

Nazwa pochodzi od lipy. 

Sierpień 
Dawniej sirzpień. Nazwa tego miesiąca pochodzi od używanego podczas żniw 

sierpa. Inna nazwa to stojączka. 

Wrzesień 
 Natomiast nazwa tego miesiąca pochodzi od wrzosów. Dawniej używano też 

nazwy pajęcznik związanej z nićmi babiego lata. 

Październik 

 Pochodzi od wyrazu paździerze, oznaczającego suche łodygi lnu. 

Listopad 
 Nazwa miesiąca pochodzi od spadających liści. Listopadowe przysłowie: Jaki 

listopad, taki będzie marzec, prorokuje stuletni starzec. 

Grudzień 

 To ostatni miesiąc roku. Panujący w tym czasie mróz grudzi ziemię, czyli 

zamienia ją w zamarznięte bryły. 

 



KOLĘDOWANIE 

Nierozłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest kolęda. Nazwa 

kolęda pojawiła się dawno temu. Wywodzi się ona od słowa "calendae", tak 

bowiem Rzymianie nazywali początek każdego miesiąca. Owe kalendy, 

szczególnie styczniowe, czyli noworoczne, obchodzili bardzo radośnie, bawili 

się, śpiewali, składali sobie życzenia i obdarowywali prezentami. Kościół 

katolicki zniósł stary, pogański zwyczaj obchodzenia kalend, zachowała się 

jednak tradycja śpiewania pobożnych pieśni, sławiących narodziny Chrystusa, 

odwiedzania się w domach, kupowania świątecznych podarunków. W ten sposób 

do języka naszych dziadków weszło łacińskie słowo "calendae" czyli kolęda. 

Z biegiem czasu kolędą zwano nie tylko pieśń na Boże Narodzenie, ale także 

zwyczaj chodzenia po domach z życzeniami świąteczno-noworocznymi czy 

odwiedzanie przez kapłana parafian w ich domach. Trudno dziś ustalić dokładnie 

czas, kiedy pierwsze kolędy pojawiły się w Polsce. Prawdopodobnie mogło to być 

już w XIII wieku, kiedy to przybyli do nas ojcowie franciszkanie. Wzorem 

założyciela swego Zakonu, św. Franciszka z Asyżu, który pierwszy urządził 

żłóbek wyobrażający Boże Narodzenie, propagowali kult Dzieciątka Jezus. Oni 

to zaczęli urządzać po kościołach szopki, oni też pierwsi organizowali jasełka - 

ruchome przedstawienia scen Bożego Narodzenia. Przy takich widowiskach na 

pewno śpiewano też i stosowne pieśni, jednak z tego czasu nie zachowała się ani 

jedna kolęda. Najdawniejsze kolędy, które znamy, pochodzą z wieku XV, a 

najpopularniejsza z nich to kolęda "Anioł pasterzom mówił". Kolędy nigdy nie 

poszły w zapomnienie, bo śpiewali je z ochotą wszyscy, młodzi i starzy, 

przekazywano je z pokolenia na pokolenie, a gdy wynaleziono druk, drukowano 

je i zbiory takich kolęd i pastorałek zwano "kantyczkami". Kolejne wieki 

przyniosły nowe kolędy, a największy ich rozkwit datuje się na wiek XVII i 

XVIII. Wówczas powstały znane do dziś kolędy, jak: "Wśród nocnej ciszy", 

"Lulajże Jezuniu', "Bóg się rodzi" i inne. 

 



DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 

„Nikt nie jest w stanie zapewnić dzieciom tego, 
co mogą im dostarczyć dziadkowie: 

to Oni obsypują pyłem gwiazd życie swoich wnucząt”. 
                                                    A. Haley 

Maria Tyszkowa wyróżniła pięć charakterystycznych stylów odgrywania 

społecznej roli babci i dziadka w rodzinie: 

1. Babcia i dziadek w roli rodziców, przejmujący wszystkie obowiązki związane 

z opieką i wychowaniem dziecka. W takim modelu rodziny rodzice mają z 

konieczności lub z wyboru niewielki wpływ na wychowanie i rozwój swojego 

dziecka. 

2. Babcia i dziadek jako osoby wspierające rodziców, dyskretnie i ze 

zrozumieniem uzupełniający proces wychowywania dziecka.  

3. Babcia i dziadek jako osoby stwarzające problem dla rodziny, której 

członkowie skupieni są na realizacji własnych celów. W takich rodzinach osoby 

starsze są postrzegane jako swoiste obciążenie (czasami ze względu na chorobę 

lub ograniczona sprawność wynikającą z wieku) 

4. Babcia i dziadek izolujący się od rodzin swoich dzieci. Tacy dziadkowie nie 

dążą do częstych kontaktów, żyją własnym życiem i własnymi sprawami. Nie 

nadają roli babci i dziadka większego znaczenia. 

5.Babcia i dziadek „wakacyjni”. Tacy dziadkowie najczęściej mieszkają daleko 

od swoich dzieci i w związku z tym ich kontakty z wnukami są sporadyczne. 

 

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy radości obcowania z wnukami, dużo, 

dużo zdrowia i samych słonecznych dni. 



W KARNAWALE SAME BALE… 

 
„Od Trzech Króli po ostatki, Wszędzie bale i prywatki, Piękne stroje, dziwne 

maski, Śpiewy, tańce i oklaski.” 

Okres karnawału - pora zapustów to czas radości, zabawy, przebierańców, 

pochodów noworocznych trwających od Trzech Króli do Środy Popielcowej.... 

Karnawał to okres zabawy, to czas rozrywki dla dorosłych i czas balów 

dziecięcych, organizowanych zarówno w domu jak i w przedszkolu.  

 

 



W karnawale bawimy się dla samej zabawy. Aby się dobrze bawić na 

karnawałowym balu musimy się do niego odpowiednio przygotować. :np. 

przystroić salę balonikami, serpentynami, kolorowymi łańcuchami, przygotować 

stroje, opracować ciekawe, wesołe zabawy, odpowiednią muzykę i piosenki, a 

także zapewnić miłe niespodzianki i konkursy.  

Jak co roku styczeń jest miesiącem , w którym odbywa się przedszkolny bal 

karnawałowy. W dniu balu przedszkolny hol wypełniły piękne wróżki, 

królewny, straszni piraci, czy bohaterowie różnych kreskówek.  

Zabawę karnawałową panie wcześniej przygotowują i planują tak, aby cieszyła 

wszystkich jej uczestników.  

W odświętnie udekorowanej sali , w ciekawych, kolorowych kostiumach, 

wszystkie dzieci bawią się przy orkiestrze, jak przystało na prawdziwy bal 

karnawałowy. Zabawa przebiega w miłej i radosnej atmosferze. Muzyka i tańce 

przeplatane są krótkimi zabawami i konkursami .  

Zabawa karnawałowa jest doskonałą imprezą, o szczególnie radosnej 

atmosferze. Dostarcza ona dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń.  

Organizując bal dla dzieci uczymy je, iż zabawa i relaks są tak samo ważne, jak 

nauka, praca i obowiązki. Gdy dorosną będą potrafiły cieszyć się zabawą i 

aktywnie wypoczywać.  

Szkoda tylko , że do następnego balu znów trzeba czekać cały rok! 

 



KĄCIK CIEKAWEJ KSIĄŻKI 

"Zaczarowana  babcia" - O.Hejna 

 

        W pewnym domu była babcia, siwiuteńka, stara, cała ukryta za 

delikatną siatką zmarszczek. Cerowała dzieciom dziurawe pięty  

w pończochach, zaszywała im spodenki, prała i piekła pyszne ciasteczka. 

Czasem, stojąc przy oknie, patrzyła, jak dzieci biegają po podwórku 

 i psocą. Było przedwiośnie. Z dachów spływały strumyczki, grały 

 i dzwoniły o rynnę, chodnik zmienił się w dno potoku, jezdnia w kałużę 

w tęczowe obrazki, słońce w karuzelę. Taki to był dziwny dzień. Babcia 

właśnie piekła szarlotkę i gdy tak stała przy oknie, szarlotka się 

przypaliła. 

 - Ach o wszystkim zapominam! - westchnęła babcia. - Stara już jestem. -

zrobiło się jej smutno. 

- Gdybym tak znowu mogła być małą dziewczynką! Bo już, daję słowo, 

mam teraz same tylko utrapienia. -pomyślała. 

I nagle podskoczyła w miejscu. Popatrzyła po sobie: małe nogi... 

czerwone sandałki! Zerknęła do lustra buzia okrągła, gładka. Płowa 

grzywka, sterczące z ciekawości uszy! Zaczarowana babcia z zachwytem 

uniosła w górę ręce i krzyknęła: 

 - Hura! 

Wybiegła na dwór między dzieci i zaczęła z nimi dokazywać. Dzieci 

nawet nie spytały, co to za dziewczynka, cieszyły się, że jest ich więcej, 

bawiły się w chowanego i w berka a nieznajoma dziewczynka tak prędko 

biegała, że nikt nie mógł jej doścignąć. 

-Ja chcę do babci! - przypomniał sobie nagle najmłodszy Franek, gdy 

został berkiem i miał gonić dzieci. A zaczarowana babcia przestraszyła 

się, by przypadkiem naprawdę nie poszedł do domu. 

- Nie odchodź. Zrobimy sobie huśtawkę! 

Przytoczyła z chłopakami pieniek do rąbania drzewa. Położyli na nim 

deskę i była huśtawka. Na jeden koniec deski wszedł Franek i Jula  

z Józkiem, na drugi Bohdan z nieznajomą dziewczynką. Dziewczynka 

odbijała się od ziemi i wzlatywali wysoko, wysoko, aż płowa grzywka 

podskakiwała jak jasny obłoczek. Zaczarowana babcia aż piszczała 

 i krzyczała z radości! Nagle deska się złamała i wszyscy znaleźli się na 

ziemi- Franek zaczął ryczeć. Majtki ma rozdarte, nos rozbity.  

Chłopaki się śmieją, a Julka szuka chustki, chce wytrzeć Frankowi nos. 

Ale Franek wymyka się i już nie dając się nikomu zatrzymać, zbliża się 

do drzwi domu. 

- Ja chcę do babci! 

Starsi chłopcy także idą do domów, mówią, że są głodni. Zaczarowana 

babcia stoi i patrzy, jak odchodzą. Co robić? Przecież jest znów małą 



dziewczynką, ma ładne włosy, jedwabiste, z grzywką! l nogi silne, 

szczupłe, wesołe i buzię ma okrągłą i gładką! Chce się bawić i biegać, 

 i krzyczeć. Nie stanowczo nie chce być znowu starą, zmęczoną, 

zapracowaną babcią. Ale przecież Franek... 

- Ach jej, przecież nawet obiadu nie ma! 

Skoczyła na równe nogi - aż grzywka podfrunęła do góry jak obłoczek – 

 i popędziła do domu. Prześcignęła dzieci, sama już nie wie jak... I zanim  

otworzyły się drzwi, stała się znowu siwiuteńka... 

- Chodźcie! Nabiegałyście się dosyć. Właśnie przed chwila upiekłam 

szarlotkę. Trochę przypaliłam, ale na pewno da się zjeść i. tak... 

Nalała dzieciom wody do mycia, A potem, kiedy opychały się szarlotką, 

zszywała rozdarte majtki Franka i szyjąc, leciutko kiwała siwą głową. 

Coś do siebie szeptała, ale głośno nic nie powiedziała. Swoją tajemnicę 

ukryta za delikatną siateczką zmarszczek. 

 

 

 

 

 



KĄCIK MUZYCZNY 

„Mówię wam, mówię wam...” 

 

1. Z dziadkiem na plac zabaw chodzimy po szkole, 

   huśtać się do nieba lubimy oboje. 

   A kiedy do domu, do babci wracamy, 

po pysznym obiedzie książeczki czytamy. 

 

Ref. Mają dla mnie czasu wiele,  

      to najlepsi przyjaciele!  

      Mówię wam, mówię wam, 

      jakich fajnych dziadków mam!!! 

 

2. Czasami z dziadkami na rower wsiadamy, 

    z koszykiem na piknik, nad wodę ruszamy. 

    Z dziadziusiem wędkuję, z babunią pływamy, 

     wieczorem szczęśliwi do domu wracamy.  

 

Ref. Mają dla mnie czasu wiele,  

      to najlepsi przyjaciele!  

      Mówię wam, mówię wam, 

      jakich fajnych dziadków mam!!! 

 

 

 



 ZAGADKI O PORACH ROKU I MIESIĄCACH. 

1.W marcu się zaczyna, 

gdy się kończy zima. 

Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem, 

z pąkiem kwiatów, z ptaków 

śpiewem. 

 

2.Czy wiesz jaka to pora roku zwie 

się pośród ludzi, 

gdy słonko późno spać idzie, a 

wcześnie się budzi? 

3.Przynoszę deszcze, szarugi. 

Dzień krótki, a wieczór długi. 

Bociany wysyłam za morze, 

i jeże usypiam w norze. 

 

4.Na rzekach lód, 

na polach śnieg, 

Zamieć straszliwa 

- kiedy to bywa? 

1.Od niego się rok zaczyna, 

Za oknem już mroźna jest zima 

2.Często w nim bywają jeszcze mrozy 

trzaskające, 

Za to jest w calutkim roku 

najkrótszym miesiącem 

 

3.Mówią - że w nim jak w garncu - 

nieustanna zmiana, 

Słońce świeci w południe, mrozik 

szczypie z rana, 

 - a do tego jeszcze przelatują deszcze. 

 

4.Słońce mocniej już przygrzewa, 

w pierwsze listki stroi drzewa. 

Więc weselej jest na świecie, 

gdy króluje miesiąc ... 

5.Chociaż to miesiąc długi, 

to najkrócej się nazywa. 

I co roku tym się chlubi, 

że zielenią świat okrywa. 

 

6.Jaki to miesiąc: zamyka szkoły, 

i daje dzieciom urlop wesoły? 

7.Słońce mocno przygrzewa, 

zboże szybko dojrzewa. 

W lipach brzęk pszczół rozbrzmiewa, 

w jakim miesiącu tak bywa? 

 

8.Następuje po lipcu, 

ogrzewa wodę i plażę 

i odpocząć każe. 

9.Co to za miesiąc, który niesie: 

grzyby i wrzosy liliowe w lesie, 

w sadach soczyste jabłka czerwone, 

a także pierwszy szkolny dzwonek? 

 

10.On dziesiąty jest w kolejce, 

gdzie stoi dwanaście miesięcy. 

11.To miesiąc smutny taki, 

bo odleciały już ptaki, 

i liść ostatni już opadł. 

Ten miesiąc zwie się listopad. 

12.Choinkę przynoszę, 

więc lubią mnie ludzie. 

Na wigilię proszę, 

nazywam się … . 



KRZYŻÓWKA 

 

 

 

 

 



KOLOROWANKI 

 

 

 

 

 

 



   

 



  

 

   

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


