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Niech nadchodzące Święta Bożego 

Narodzenia 

Będą czasem spokoju i szczęścia, 

radości przeżywanej w gronie naj-

bliższych 

Oraz wytchnienia od codziennych 

obowiązków. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pra-
gniemy wszystkim czytelnikom złożyć nie do końca 
tradycyjne życzenia. Od lat nasi uczniowie przygoto-
wują na platformie Scratch multimedialne projekty. 
Dzisiaj pragną zaprezentować całą gamę świątecznych 
życzeń zaprogramowanych podczas pracy zdalnej. Za-
praszamy do wirtualnych klas i doświadczenia atmos-
fery świąt wśród barwnych animacji.  

Klasa 4— https://scratch.mit.edu/studios/28143708/ 

Klasa 5— https://scratch.mit.edu/studios/28243130/ 

Klasa 6— https://scratch.mit.edu/studios/28181903/ 

Klasa7a— https://scratch.mit.edu/studios/28256481/ 

Klasa 7b— https://scratch.mit.edu/studios/28207527/ 

Klasa 8— https://scratch.mit.edu/studios/28194939/ 

Gminny Konkurs Szopek roz-
strzygnięty. Wszystkim nagro-

dzonym i wyróżnionym 
uczniom ZPO Lipnik serdecz-

nie gratulujemy. 
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Opowieść wigilijna babci Stasi 

Tak święta Bożego Narodzenia wspomi-
na moja babcia:   

 Już tydzień przed Wigilią wszystko musia-
ło być wyprane, pościel wykrochmalona, 
obrusy wyprasowane. Dzień przed Wigilią 
razem z mama zmieniałyśmy słomę w sien-
nikach do łóżek i zakładałyśmy pachnącą 
wykrochmaloną białą pościel. Super się spa-
ło na takim wypchanym sienniku, oczywi-
ście przez pierwszy tydzień, bo potem to 
wszystko już ugniatało i nie było takie przy-
jemne. Wieczorem było kapanie w bali, nie 
było łazienek. Mama przygotowywała cia-
sta drożdżowe tzw. buchtę z jabłkami, z se-
rem i podpłomyki z cukrem. Tata przynosił 
choinkę. 

 W Wigilie rano trzeba było o 500 rano wyjść 
z domu na roraty do kościoła w Wiśniowej, 
żeby zdążyć na 600. Jak wróciliśmy to ubie-
raliśmy choinkę– Podłaźnicę. Wieszaliśmy 
laski kolorowe, jabłka, gruszki, orzechy 
owijane w kolorowe złotko, tata wbijał pa-
tyczki do orzecha, żeby można było przy-
mocować i robiliśmy łańcuszki z bibuły i 
papieru kolorowego, różne wycinan-
ki ,ciastka pieczone w domu i były takie du-
że lampki. Potem stawiało się choinkę w 
takiej metalowej podstawce. My mieliśmy 
trzy krasnale kolorowe, które podarował 
nam wujek z Rabki. Mama przygotowywała 
kolację – żur z ziemniakami, pituch z maka-
ronem, rybę, kapustę kiszoną, krupy z gro-
chem i kapustą. 

 Przed kolacją trzeba było posprzątać, obrać 
ziemniaki na Boże Narodzenie, przygoto-
wać ubranie do kościoła, wypastować buty. 
W Wigilię aż do wieczerzy  jedliśmy tylko 
chleb i herbatę, nie pozwalano nam mleka, 
masła, słodyczy czy  jajek. Pościliśmy. W 
czasie adwentu mama nie pozwalała nam 
chodzić w białych ubraniach, muzyki nie 

wolno było słuchać, a w Wigilię to nawet 
radia nie pozwolili włączyć, bo telewizora 
nie mieliśmy.  

  Wigilijny stół był przykryty białym obru-
sem, na środku siano, pod siankiem opła-
tek, na sianku figurka Jezuska. Przed kola-
cją tato rozdawał opłatek, robił znak krzyża 
świętego i  składaliśmy sobie życzenia. Jak 
zjedliśmy kolację, wszyscy modliliśmy się. 
Zwykle na Pasterkę wychodziliśmy o 2230, 
żeby wejść do kościoła i nie marznąć  na po-
lu. Zawsze jak wracaliśmy, odwiedzaliśmy 
siostrę taty, która robiła ciepłą herbatę, cza-
sem pyszne kakao i oczywiście ciasto. Do 
domu wracaliśmy po 300. W dzień Bożego 
Narodzenia nie wolno było nigdzie iść, 
śpiewaliśmy kolędy, wszędzie pachniało 
lasem i ciastem. Każdy ten dzień spędzał w 
domu. Tato powtarzał, po to żebrak zbiera 
cały rok, żeby w Boże Narodzenie siedzieć 

w domu. Nie było prezentów, ale były same 
pyszności do jedzenia, podkradaliśmy ciast-
ka i laski z choinki, tak żeby nie było widać. 
Do kościoła i z powrotem szło się z tłuma-
mi, w śniegu po pas, mroźno, ale nikomu to 
nie przeszkadzało. Najlepsze  wspomnienia 
mam jak chodzili kolędnicy. Już od Szcze-
pana kolędnicy chodzili a w domach gdzie 
były panny przedstawiali Jasełka. Była or-
kiestra i wszystkie panny i dziewczyny ob-
kolędowali, a panny musiały zapłacić. 

  Żyd wyciągał  wszystkich do tańca. Bar-
dzo mile wspominam Szczepana, dlatego, 
że wtedy było święcenie owsa. Braliśmy do 
kieszeni i sypało się garściami. Dla dziew-
czyn to była zaszczyt zostać obsypanym… 

  Babcia Stasia 
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Choinka Bożonarodzeniowa 

  W Europie to Niemcy jako pierwsi przyjęli 
zwyczaj ubierania choinki. Wierzyli, że ga-
łęzie jodły odstraszają złe moce i choroby. 
Co roku zawieszali je pod sufitami, a z 
upływem czasu w ich domach zaczęły poja-
wiać się całe drzewka. 

  Zwyczaj Germanów przejęli następnie 
Francuzi i Anglicy, dopiero później przywę-
drował on do Polski. Tradycja ubierania 
świątecznego drzewka jest więc u nas sto-
sunkowo nowa. Zapach iglastego lasu za-
gościł w Polsce pod koniec XVIII wieku. 
Wbrew pozorom choinka nie została ciepło 
przyjęta - pochodziła w końcu z pogańskie-
go kraju. Musiała zawalczyć z podłaźnicz-

  Ludowe opowieści mówią o pewnym niedźwiedziu, który rozsławił choinkę i 
nadał jej wyjątkowe znaczenie. Zwierzę zmierzało przez las, by powitać nowo-
narodzonego Jezusa. W pewnym momencie niedźwiedź zorientował się, że 
nie ma dla dziecka żadnego prezentu. Zerwał więc skrzącą się pod kroplami 
świeżej rosy choinkę i podarował ją uradowanemu niemowlęciu. Według le-
gendy, od tego momentu, choinka stała się symbolem nowego życia i takie 

  Gałęzie z choinek oplatane wokół metalowej obręczy i przyozdabiane jabłka-
mi lub orzechami – to właśnie podłaźniczki. Polacy wieszali je nad stołami, a 
jej zadaniem była ochrona przed złymi duchami i nieurodzajem. Domownicy 
przypisywali podłaźniczce wyjątkowe znaczenie, dlatego nie była nigdy wy-
rzucana, lecz po Święcie Trzech Króli, palona. Popioły rozrzucone na polach 
miały dawać urodzajne plony. 
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Symbolika potraw religijnych 

W dzisiejszych czasach coraz mniej 
zwraca się uwagę na tradycję. Dania i 
potrawy wigilijne powinny zostać przy-
gotowywane z wszelakich dóbr natury 
– a więc z lasów, jezior oraz pól. Nie-
stety, ludzie coraz bardziej odchodzą 
od tradycji i stawiają na wymyślne, 
modyfikowane dania bądź zastępują 
tradycyjne potrawy ich… współcze-
snymi odpowiednikami. Coraz mniej-
szą wagę przykłada się też do liczby 
dań – powinno ich być, zgodnie z tra-
dycją dwanaście. Oczywiście, jest to 
nawiązanie do 12 apostołów, którzy towarzyszyli Jezusowi Chrystuso-
wi. Dzisiaj liczby nie są już tak istotne, jak kiedyś. Coraz częściej eks-
perymentujemy z tradycyjnymi potrawami oraz ich liczbą na stole. Cza-
sem jest ich mniej, innym razem więcej. Zdarza się też, że pomijane są 
najbardziej tradycyjne z nich, o których nie każdy w dziś  pamięta. Karp 
na Wigilię to nie jedyna ryba! Ryba na stole wigilijnym musi być. To 
główny symbol chrześcijaństwa, więc zwyczajnie nie może jej zabrak-
nąć. Niestety, ostatnimi czasy wielu ludzi zwyczajnie tej ryby nie przy-
rządza. Nie wszystkim karp smakuje, zatem często rezygnuje się z ryb 
całkowicie. W przeszłości utarło się, że na Wigilię musi być karp. Nic 
bardziej mylnego! Karp stał się popularny w PRL-u, kiedy to trudno było 
dostać jakąkolwiek rybę. Należały one do raczej luksusowych towarów i 
nie każdy mógł sobie na nią pozwolić. Ze względu na ciężką sytuację z 
dostępem do ryb, w Polsce uruchomiono wówczas masowe hodowle 
karpi. Przez nawoływanie władz, że „karp ma być na każdym wigilijnym 

Potrawy wigilijne to jedno. Co jednak, kiedy zabraknie na nim owoców? 
W wielu współczesnych domach nie wystawia się ich na stół – a to jest 
spory błąd! Owoców nie może zabraknąć, ponieważ mają również duże 
znaczenie symboliczne:  

gruszka – jest symbolem miłości i długiego życia,  

jabłko – to symbol pokoju i odkupienia win,  

daktyle – symbolizują powodzenie i dostatek,  

suszone śliwki – ponoć potrafią przegonić złe moce,  

figa – zapewnia długie życie.  
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ZDALNE Nauczanie—problem z kamerką 
internetową 

Wirtualne lekcje są zdalnym odpowied-

nikiem klasycznego nauczania, z tą róż-

nicą, że uczniowie nie siedzą w szkol-

nych ławkach, ale w swoich domach. 

Brak osobistego kontaktu pociąga za so-

bą konieczność szeroko rozumianej ko-

munikacji online, obecnej na kilku płasz-

czyznach. W klasie to wszystko odbywa 

się dobrze znanym, utartym schematem. 

Wirtualna szkoła stawia jednak nowe, nieznane dotąd wyzwania, w dodatku przed 

obiema stronami. Młodzież nie chce włączać kamerek podczas e-lekcji. Jak mówią eks-

perci, powodów jest wiele. Bo ktoś źle wygląda, dzieli pokój z rodzeństwem, w tle wi-

dać rodziców, nie chce pokazać, jak mieszka, wreszcie obawia się głupich żartów kole-

gów, którzy robią sobie nawzajem zrzuty z ekranów i śmieją się, gdy ktoś wyjdzie na 

nich niekorzystnie.  Z drugiej strony prawdopodobnie najczęściej stoi za tym wygoda. 

Uczniowi wygodniej jest, kiedy może pozwolić sobie na więcej swobody i nauczyciel 

nie wie, co on robi w trakcie lekcji. Stało się to również pewną normą wypracowaną 

przez grupę klasową, względem której pozostali uczniowie nie chcą się wyłamywać  . 

 Niechęć wpuszczenia innych do swojego domu, do pokazywania swojego życia 

wynika też z tego, jak młodzi chcą być postrzegani lub byli postrzegani do tej pory. – 

W mediach społecznościowych młodzież ma możliwość kreowania swojego wizerun-

ku, a w kamerze internetowej nie jest łatwo zaprezentować się korzystnie. Tak jakby-

śmy tego chcieli. Tymczasem młodzi ludzie koncentrują się bardzo na swoim wyglą-

dzie. W wieku dorastania niezadowolenie ze swojego wyglądu jest wysokie i młodzie-

ży nieustannie towarzyszy przekonanie, że chcieliby wyglądać lepiej . 
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 Gminny konkurs szopek Tradycyjnych  
i  Krakowskich 

W listopadzie i grudniu uczniowie 
ZPO Lipnik brali  udział w Gmin-
nym Konkursie szopek Tradycyj-
nych i Krakowskich. 

Konkurs organizowany jest w 7 
kategoriach  poczynając od prac 
indywidualnych dzieci z przed-
szkola, klasy I-III IV-VI, VII –VIIII  
oraz prace wykonywane przez ro-
dziny. Konkurs w naszej szkole 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Wykonano piękne dzieła w 
różnej technice od drewna po-
przez korale muszelek i kamienie. 

Praca B.H i J.H 

Wolontariat przy ZPO Lipnik pomaga 
podopiecznym Stowarzyszenia Ho-

spicyjnego „Bądźmy Razem” 

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w 
wykonywanie pięknych stroików świą-
tecznych  i innych ozdób bożonarodze-
niowych, które można było licytować w 
Kiermaszu  Świątecznym na FB oraz za-
kupić na Kiermaszu świątecznym przy 
kościele w Lipniku 

Dochód z kiermaszu przeznaczony zo-
stał dla podopiecznych Stowarzyszenia. 
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Humor szkolny 

Nauczycielka pyta się dzieci, jakie zwierzęta 
mają w domu. 
Uczniowie kolejno odpowiadają: 
- Ja mam psa... 
- Ja kota... 
- U nas są rybki w akwarium... 
Wreszcie zgłasza się Kazio: 
- A my mamy kurczaka w zamrażarce...  

- Dlaczego ciągle spóź-
niasz się do szkoły? - 
pyta nauczycielka Jasia. 
- Bo nie mogę się obu-
dzić na czas... 
- Nie masz budzika? 
- Mam, ale on zawsze 
dzwoni wtedy kiedy ja 
jeszcze śpię.  

Seans spirytystyczny – 
ogólnie oznacza spotkanie 
spirytystyczne grupy kil-
ku osób, która porozumie-
wa się za pomocą medium 
ze światem zmarłych i ze 
zjawiskami nadprzyro-
dzonymi, na przykład z 
duchami lub demonami.   

-Proszę pani, czy można być karanym za to, czego się nie zrobiło? 
-Nie Aniu, w żadnym wypadku. 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 
- Po czym poznasz drzewo kasztanowca ? 
- Po rosnącym na nim kasztanach. 
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