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CO SŁYCHAĆ W SZKOLE? 

W naszej szkole dużo się dzieje, to wiadomo nie od dziś. W listopadzie 

miała miejsce kolejna edycja „Dnia Jesiennego  Liścia”. Tym razem 

pomogliśmy małej Idze. Na potrzeby jej leczenia zebrano kwotę ponad 

80 000zł. Nasza szkolna akcja tradycyjnie zjednoczyła uczniów, 

rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców Biłgoraja. Stoiska uginały się pod 

ciężarem pyszności, Pani Małgosia znakomicie poprowadziła aukcję, 

najmłodsi wystąpili najpiękniej, jak umieli… Następny „Dzień Jesiennego 

Liścia” już za rok.  

 

Tradycją szkoły jest spotkanie 

andrzejkowe, przygotowywane przez uczniów klas trzecich dla 

młodszych kolegów. Wydarzenie  w formie zabawy zorganizowane 

zostało w czwartek 29 listopada.  

 

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI W NASZEJ SZKOLE    27.11.2017 -01.12.207 

W tych dniach było zorganizowanych wiele działań mających na celu kształtowanie bezpiecznych 
zachowań w szkole, w domu i w ruchu drogowym oraz promowanie zdrowego stylu życia. Każdego 
dnia dominował inny kolor ubioru, wykonywali różne ciekawe zadania. 

 

 
 

 

Święty Mikołaj przychodzi do grzecznych dzieci 6 grudnia. W naszej szkole 

też zawitał! We środę przybył do szkoły i nie pominął żadnego z uczniów! Dla 

każdego przyniósł podarunek, a pomagali mu jego wierni przyjaciele: Elfy i 

Bałwanek. Maluchy czekały z niecierpliwością na spotkanie, każda klasa 

przywitała Świętego Mikołaja piosenką i wierszem. Podobno w tym roku 

przyjechał on samochodem, gdyż zabrakło śniegu… 

  
W grudniu obchodzimy ulubione święta wszystkich dzieci - Boże 

Narodzenie. W tym roku szkolnym przerwa świąteczna trwa od 

23.XII. Wypoczęci i zadowoleni po świątecznym czasie, 

spędzonym w rodzinnym gronie spotkamy się w szkole już w 

Nowym - 2018 Roku – 2 stycznia. 



Kto pyta, nie błądzi…  

 

 
Skąd się wzięły Mikołajki? 
Tradycja obdarowywania upominkami rozpoczyna się w Licji, w Azji Mniejszej, skąd pochodził święty 

Mikołaj. Był on pobożnym i dobrym człowiekiem, dlatego też został biskupem. Po śmierci rodziców, Mikołaj 

odziedziczył ogromny spadek, który natychmiast rozdał biednym, unikając przy tym rozgłosu. Tak 

powstały znane wszystkim Mikołajki.  
 

 

 

TYM ROKU SZKOLNYM NA JASEŁKA ZAPRASZA  

PANI MARZENKA OLESZCZAK ORAZ SIOSTRA DAMIANA  

WRAZ Z UCZNIAMI  KLASY IIA.  

TO PIĘKNE WYDARZENIE BĘDZIE MIAŁO MIEJSCE 20 GRUDNIA. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

  
 

BOŻONARODZENIOWE KARTKI Z ŻYCZENIAMI 

 

Pierwszą bożonarodzeniową kartkę z życzeniami stworzono w Anglii pod 

koniec XIX wieku. Od tego czasu na całym świecie ludzie przekazują sobie 

życzenia, wysyłając świąteczne kartki. Tak jest do dziś, choć w naszych 

czasach kartki najczęściej nie są papierowe, ale elektroniczne i wysyła je się 

pocztą internetową. Warto jednak każdego roku wysłać choć kilka 

tradycyjnych kartek do rodziny i przyjaciół - ich odbiorcy będą na pewno 

zachwyceni. 

 

Jeszcze milej zrobi im się, gdy otrzymają kartki zrobione własnoręcznie. 

A i nadawca ma przy ich przygotowywaniu sporo dobrej zabawy. Można 

wykorzystać materiały pozostałe po świątecznych ozdobach: bibułkę, 

kolorowy papier, klej, by wyczarować przepiękną kartkę, której nie znajdzie 

się w żadnych sklepie. 



Oto kilka prostych w wykonaniu kartek 

 
 

 

 

20 grudnia w naszej szkole 

odbędzie się akcja „Poczta dobrych 

życzeń”. Polega ona na 

przekazywaniu sobie kartek ze 

świątecznymi życzeniami wśród 

uczniów, nauczycieli i 

pracowników szkoły. Bardzo 

zachęcamy do udziału w akcji!!! 
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Wszystkie dzieciaki dokarmiają 

        ptaki! 

Zima to trudny czas dla ptaków pozostających 

w Polsce, bądź przylatujących do nas w okresie 

późnej jesieni. Trudno znaleźć im cokolwiek do 

jedzenia, gdy wszystko wokół przykrywa śnieg. Ptaki często przylatują w pobliże naszych 

domów, gdyż wiedzą doskonale, że mogą spodziewać się "darmowej stołówki". Jeśli już 

zdecydujemy się na zimowe dokarmianie ptaków - róbmy to regularnie. Ptaki szybko 

przyzwyczajają się do takiego źródła pokarmu i dłuższe przerwy w dostarczaniu im 

pożywienia mogą być dla nich niebezpieczne. Najczęstszymi gośćmi w naszych ogrodach są: 

wróble, mazurki, sikory, dzięcioły, kawki, gawrony, 
kosy, kwiczoły oraz ich kuzyni. 

 
 

Gdzie raki i inne zwierzęta zimują? 

    Zimę można przespać, tak jak to czynią 

świstaki, jeże, nietoperze i niedźwiedzie, ale 

są też inne sposoby na przetrwanie mrozów. 
 

Ptaki 
 
Szpaki, grubodzioby, zięby, szczygły, drozdy, 
skowronki, cyraneczki i gęgawy startują jesienią 
w wędrówkę na południe i zachód Europy. 
Zimowiska mają w rejonie wybrzeży Morza 
Śródziemnego lub europejskich wybrzeży 
Atlantyku. Nasze bociany i jaskółki dymówki lecą 
znacznie dalej, bo aż do południowej Afryki. Z 

kolei łabędzie nieme, krzyżówki, gawrony, kawki, bogatki i modraszki zadowalają 
się mniej poważnymi zimowymi przeprowadzkami. Pokonując do kilkudziesięciu 
kilometrów, przenoszą się tam, gdzie zima przebiega nieco łagodniej, a jeziora i 
stawy nie zamarzają. Bywa i tak, że niektóre ptaki, dokarmiane przez 
ludzi,  porzucają swoje wędrowne zwyczaje i zimują tam, gdzie spędzały lato. 
Coraz częściej przytrafia się to kosom i szpakom. Natomiast naturalnie 
pozostającymi w Polsce na zimę ptakami są gawrony, wrony, sikorki i sójki (te 
ostatnie, jak wiadomo, „wybierają się za morze, ale wybrać się nie mogą”). 
  



 
Ssaki  
Jednym ze sposobów na przetrwanie mrozów 
jest sen zimowy. Jesienią takie zwierzę musi 
oczywiście zgromadzić odpowiednie rezerwy 
tłuszczowe, ponieważ zimą nie będzie jadło 
ani piło, a jedynie stopniowo spalało zapasy. 
Kluczową sprawą dla zimowego śpiocha jest 

oczywiście wyszukanie odpowiedniej kryjówki W zależności od gatunku są to 
głębokie nory, podziemne kryjówki, jaskinie lub dziuple. Na zimę zasypiają jeże, 
nietoperze (zasypiają głową do dołu przyczepione w jaskiniach, na strychach, 
w dziuplach) i sporo gryzoni, m.in. świstaki, popielice, żołędnice i 
orzesznice.  Także „stary niedźwiedź mocno śpi” od listopada do marca, chociaż 
niezupełnie... Misie mają dość płytki i przerywany sen, a w styczniu rodzą się 
nawet ich młode. Niezbyt głęboko i czujnie śpią też borsuki. 
Bobry wcale nie zasypiają na zimę, odbywają wtedy nawet swoje gody. Fakt, że 
dość rzadko opuszczają swoje nory i żeremia, ale jednak nie przesypiają mrozów. 
Wiewiórki tylko czasem zapadają w krótki, lekki sen, a w dziuplach mają 
przygotowaną dobrze zaopatrzoną spiżarkę, pełną orzeszków i żołędzi. 

 
 
Ślimaki  
Strategia zimowa ślimaków to „skryć się 
i zabarykadować”. Zazwyczaj wpełzają pod mech 
lub chowają się pod stertami liści. Ślimak 
winniczek już w październiku zagrzebuje się w 

ziemi z wylotem muszli skierowanym ku górze. Chowa 
ciało w swoim domku-muszli, którego wejście zakleja 
śluzem, pozostawiając jedynie maleńki otwór do 
oddychania. Zwija się potem coraz głębiej w muszli, 
tworząc kolejno drugą, trzecią i czwartą ściankę 
z twardniejącego śluzu. Zasypia na pół roku. 
 

Płazy i gady 
Płazy i gady chowają się w wygrzebanej w 
mule lub ziemi jamce i tam przechodzą w stan 
odrętwienia zimowego. Co ciekawe, niektóre 
gatunki lądowe zimują w wodzie, a niektóre 
wodne – na lądzie, jak np. żabka rzekotka, 
która żyje na drzewach, a zasypia na dnie 
zbiorników wodnych. 
Owady i pająki 
Mrówki schodzą na zimę w głąb mrowiska, 
zbijają się w kulę i tak przesypiają trudny czas. 



W rodzinach trzmieli i os społecznych zimę przetrwają i prześpią tylko młode, 
zapłodnione samice, które wiosną założą nowe rodziny. Pszczoły natomiast 
zawiązują kłąb zimowy (zbijają się ciasno w skupisko na plastrach otaczających 
pszczelą matkę) i tak czekają do wiosny. Nie jest to sen, chociaż owady 
spowalniają swoje procesy życiowe. Co ciekawe, w centrum kłębu utrzymuje się 
temperatura 25 stopni, nawet przy siarczystych mrozach. Pszczoły potrafią 
wspaniale regulować temperaturę kłębu, rozluźniając lub ścieśniając się. 

 

 

-  

 
 
 
  
 
 
 
Lekarz pyta swojego małego pacjenta: 

- Czy zjadłeś dzisiaj rosół, tak jak zaleciłem? 

- Tak. 

- Z apetytem? 

- Nie, z makaronem. 

 

Jaś po powrocie ze szkoły mówi do ojca: 

- Gratuluję, tato, nareszcie zacząłeś coś kumać z matmy- dostałem dzisiaj szóstkę! 

 

Dzieci marzą o tym, żeby być aktorami, piłkarzami, strażakami .. tylko Ja mówi, że chce 

zostać Świętym Mikołajem. 

- Czy dlatego, że rozdaje prezenty?- pyta pani. 

- Nie, nie, dlatego że pracuje raz w roku. 

 

- Tatusiu, czy Ocean Spokojny zawsze jest spokojny? 

- Co za głupie pytanie! Czy nie możesz zapytać o coś mądrzejszego? 

- Mogę. Kiedy umarło Morze Martwe? 

 

- Jasiu, dlaczego twoje zadania z matematyki odrabia twój tata? 

- Bo mama jest bardzo zajęta. 

 

- Ja się schowam w szafie, a ty będziesz mnie szukał- mówi Jaś. 

Po godzinie  kolega mówi: 

- Jasiu wyłaź z tej szafy, bo nie mogę Cię znaleźć!  

 

 

Tata oznajmia Jasiowi: 

- Synku, dzisiejszej nocy święty Mikołaj przyniósł Ci 

w prezencie siostrzyczkę. Na pewno chcesz ją 

zobaczyć, prawda? 

- Nie!- odpowiada Jaś- wolę zobaczyć Mikołaja! 



 

Św. biskup Mikołaj z Miry 

Św. Mikołaj z Miry to postać historyczna. Pochodził z miasta Patra, 

gdzie się urodził w 270 roku. Nie miał rodzeństwa. Jego rodzina była 

bardzo zamożna i pobożna. Mikołaj był bardzo pomocnym chłopcem, 

wrażliwym na krzywdę innych ludzi. Kiedy jego rodzice zmarli, 

chłopiec rozdał cały majątek biednym i postanowił wstąpić do 

klasztoru. Potem wybrano go na biskupa Miry. Mikołaj miał duże 

poparcie wśród ludzi, m.in. dzięki swojej hojności, troskliwości i 

miłosierdziu dla potrzebujących. Dzięki temu uzyskał miano 

świętego, tuż po swojej śmierci. W 1087 roku relikwie św. Mikołaja 

zostały przeniesione do Bari, miasta w południowych Włoszech. 

Znajdują się tam do dzisiaj w ogromnej świątyni zbudowanej na jego 

cześć. Z tego powodu, że św. Mikołaj obdarowywał innych 

podarunkami, do dziś utrzymuje się zwyczaj wręczania upominków 

w dniu św. Mikołaja, który przypada na 6 grudnia. 

 

 

TRADYCJE MIKOŁAJKOWE W RÓŻNYCH KRAJACH 

 

6 grudnia to dzień, kiedy każdy ma swoje pierwsze spotkanie z Mikołajem. A jak 

wyglądają Mikołajki w innych krajach? 

 

Mikołajki po włosku i hiszpańsku 
We Włoszech prezentami obdarowuje Babbo Natale, który przychodzi w nocy z 5 na 6 

stycznia w święto Trzech Króli. Niegrzeczne dzieci odwiedza natomiast czarownica Befana, staruszka z 

długim, zakrzywionym nosem, ubrana w brudne, szmaciane ubrania. Psotnikom przynosi węgiel, popiół, 

cebulę lub czosnek. Aby się jej przypodobać wystarczy zostawić na stole, mandarynkę, pomarańczę lub 

kieliszek wina. Legenda głosi, że Befana spóźniła się na narodziny Jezusa, dlatego od tego momentu 

zostawia prezenty w każdym domu, myśląc, że narodził się w nim Jezus.  
 

Za górami za lasami... 
...również 6 grudnia, Mikołaj przychodzi do dzieci na Słowacji. Wraz z przebierańcami w maskach 

przegania z domów śmierć. Dzieci czyszczą swoje buty i zostawiają je 

w przedpokoju, żeby dostały od Mikuláša prezenty 

i słodycze. W przeciwieństwie do innych europejskich Mikołajów, słowacki 

Mikuláš ma wygląd upiora z kosą w ręku. W towarzystwie Krampusów, czyli 

diabłów, zjawia się także Święty Mikołaj w Austrii. Jego pomocnicy straszą 

niegrzeczne dzieci, a pozostałym rozdają wymarzone prezenty. 
 

Nad Bałtykiem 
W Szwecji, prezenty rozdaje krasnal z brodą, Jul Tomte. Wkłada on prezenty 

do skarpet, zawieszonych przy kominku, doczepiając do nich karteczki 

z rymowaną zagadką. W Holandii Mikołajki, obchodzone 5 grudnia, stały 

się dniem wolnym od pracy. Sinterklaas ubrany w biskupią szatę i czapkę, 

trzyma pastorał i przybywa do dzieci, by wręczyć im upragnione prezenty. 

Mikołajowi pomaga też Zwarte Piet, czyli Czarny Piotrek, który wyręcza go, 

dźwigając worek z prezentami i wdrapując się do kominów. 
 

Dziadek Mróz i biskupi 



W Rosji i krajach ościennych dzieci dostają prezenty w Nowy Rok od Dziadka 

Mroza. Rosyjski mikołaj ubrany jest długi czerwony, błękitny lub srebrny 

kożuch, na nogach ma walonki, podpiera się kosturem, jego broda jest bardzo 

długa. W rozdawaniu prezentów pomaga mu jego wnuczka, 

Śnieżynka. Rodziny francuskie odwiedza św. Marcin. Według legendy zgubił 

on kiedyś osła, a dzieci pomogły mu go odnaleźć. W nagrodę dostały od niego 

ciasteczka. Obecnie dzieci udają się z lampionami na ulice miast, gdzie dostają 

pyszne bułeczki. W Niemczech i Szwajcarii, a także w niektórych regionach 

Polski, do dzieci przychodzi Dzieciątko Jezus, zaś w krajach o tradycji 

bizantyjskiej, 1 stycznia prezenty rozdaje święty Bazyli. 
 

Mikołajki w Polsce 
Tutaj bezsprzecznie 6 grudnia prezenty przynosi Święty Mikołaj z długą siwą brodą, tradycyjnie przybrany 

w czerwoną szatę. Zaprzęg reniferów pomaga mu podróżować po całej Polsce. Tego dnia dzieci dostają 

prezenty podłożone pod poduszkę, w buciku lub dużej skarpecie. Legenda mówi, że 6 grudnia wczesnym 

rankiem, Mikołaj zagląda przez szybę do domu. Jeśli zobaczy wyczyszczone buty, zostawi upominek, jeśli 

butów nie będzie lub będą one brudne, wrzuci zgniłą pyrę. A czy Ty byłeś grzeczny w tym roku 

i wyczyściłeś buty? 

 

ŚWIĄTECZNE OZDOBY 
 

Takie świąteczne ozdoby możecie przygotować przy 

niewielkiej pomocy rodziców. Zachęcamy do wspólnej 

zabawy - nic tak nie cieszy jak własnoręcznie 

wykonane świąteczne ozdoby! 
 
 

   
 

 

  



 

Pierniczki świąteczne 
 

Składniki: 

 
Składniki na około 80 – 100 sztuk  

500 g mąki pszennej wrocławskiej typ 

500 albo tortowej typ 450 

200 g prawdziwego miodu  

(200 g miodu to cztery duże pełne 

łyżki, trochę więcej niż pół szklanki) 

200 g cukru pudru 

125 g masła albo margaryny  

1 jajko 

1 pełna łyżeczka sody oczyszczonej (10 g)  

szczypta soli 
4 czubate łyżeczki przyprawy do pierników  

 

Wykonanie: 
 

Masło, miód i przyprawę do piernika lekko 

podgrzać, ale nie gotować (masa powinna 

być płynna). 

Na stolnicę (albo do miski) przesiać mąkę 

z sodą i solą, we wgłębienie wlać 

rozpuszczony i lekko przestudzony (ale nie 

zupełnie zimny) miód z masłem. Dodać 

resztę składników i wyrobić aż ciasto będzie gładkie i lśniące (wyrabia się bardzo lekko 

i szybko). Gotowe ciasto zawinąć w folię spożywczą i włożyć do lodówki na 2 godziny, 

aby się dobrze schłodziło (ciasto można przechowywać w lodówce nawet dwa dni). Ciasto 

wyciągnąć z lodówki na 10 - 15 minut przed wałkowaniem. 

Blat, albo stolnicę oprószyć mąką. Ciasto podzielić na 4 części i po kawałku rozwałkować 

na grubość ok. 0,5 cm i foremkami wycinać pierniczki. 

Pierniczki układać na natłuszczonej blasze (albo na papierze – 

ja wolę papier, bo potem nie muszę blachy szorować) 

zachowując odstępy bo trochę urosną. 

Piec ok. 10-15 minut w 160-170 stopniach aż będą złote, ale nie 

brązowe. 

 



 

  

KĄCIK PATRONA 

SZKOŁY 

Ksiądz Jan Od Biedronki pisze o 
Świętach…            

 
 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 
 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?  
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?  

Dlaczego śpiewamy kolędy?  
 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.  
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.  

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.   
Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

 (ks. Jan Twardowski)  
 

Teraz idą już nie Trzej Mędrcy  
lecz uczeni, doktorzy, docenci  

Teraz wszystko inaczej  
zamiast złota niosą dolary  

zamiast kadzidła - komputer  
zamiast mirry – video 

                

Bo człowiek jest dzisiaj trochę inny niż dawniej - mówił Ksiądz Jan. 
Najważniejsze jednak, by nie tylko wzruszał się choinką i Mikołajem 

przynoszącym prezenty. Wigilia „po Twardowsku” to przede 
wszystkim opłatek, poszukiwanie bliskich i radość spotkania się przy 

stole. Dopiero wówczas jest to największe święto Człowieka. 

(ks. Jan Twardowski) 

 

 

 



 
 

 
 

Na jesienno – zimowe dni biblioteka szkolna szkolna poleca: 
Dla klas 1: 

Barbara Derlicka „Zimowanki” 

Ewa Stadtmüller „Osiołek i gwiazda” 

Barbara Gawryluk „Gwizdek i śniegowa kula” 

Dla klas 2: 

Grzegorz Kasdepke „Drużyna pani Miłki, czyli 

o szacunku, odwadze i …” 

Susie Poole „Świąteczna podróż” 

Holly Webb „ Samotne święta Oskara” 

Ewa Stadtmüller „Cztery kółka” 

Marek Karpiński (wg A.A.Milne) „Leśna opera” 

Monika Maciewicz „Bajki pełne marzeń” 

Dla klas 3: 

Renata Banaszczyk „ Historie wigilijne” 

Renata Opala ,,Opowieści o czarodziejce Dobrochnie”  
Polscy pisarze dzieciom „Opowiadania z uśmiechem”  

Eliza Piotrowska „Fryderyk Chopin i jego świat” 

Barbara Stenka  „Hela i zajęcia pozaszkolne” 



 
 

 

"Mądre" prezenty pod choinką 

 

Postęp technologiczny, powszechny dostęp do Internetu, 
obecność laptopów, tabletów, konsoli do gier w naszych 

domach, usypia w dzieciach potrzebę przebywania z drugim 
człowiekiem. Obecnie renesans przeżywają różnego rodzaju gry towarzyskie, 

będące doskonałą alternatywą dla spędzania wolnego czasu przed monitorem.  
Dziś przypominamy prezentowaną już w „Brzdącu” – uaktualnioną - listę polecanych 

„planszówek” – chociaż są one prezentem dla dziecka, korzystać z nich może cała 
rodzina! 

 
 

       
 

 

 Dobble 

 Pędzące żółwie 

 Cortex 

 Mondo 

 Pentago 

 Dixit 
 Było sobie życie  

 Rummikub  

 Uno 

 Wsiąść do pociągu 

 Carcassonne  
 Splendid 

 

 

Są to oczywiście subiektywne wybory redakcji 
„Brzdąca”. Zachęcamy więc wszystkich miłośników 
gier do wspólnej zabawy. Jest to doskonały rodzaj 
rozrywki oraz niezastąpiony trening dla naszych 

szarych komórek! 
 



Jak mówić, żeby dziecko usłyszało, zrozumiało  

i wykonało nasze polecenie: 

 Skup uwagę dziecka na sobie. Niech Twoja twarz będzie na wysokości 

    oczu dziecka, jeśli to konieczne, przytrzymaj je, weź np. za ramiona, dłonie. 

 

 Mów patrząc na dziecko. 

 

 Mów powoli, spokojnym, ale stanowczym głosem. 

 

 Mów krótko, jasno i rzeczowo. Im bardziej konkretne wydasz polecenie,  

    tym większa szansa na jego wykonanie. 

 Długie polecenie podziel na kilka krótszych i dopilnuj ich wykonania po kolei. 

Wydawaj więc tylko jedno polecenia na raz. 
 

 Jeśli to konieczne poproś, aby dziecko powtórzyło Twoje polecenie. 
    Upewnij się, że wie co ma robić. 

 

 Używaj formy polecenia pozytywnego z jak najmniejszą ilością słowa 
    „nie”, np. zamiast „ nie krzycz”, lepiej „ mów cicho”. Informuj wyraźnie   
    i konkretnie, jak ma się dziecko zachowywać, a nie czego ma nie 

    mówić czy nie robić. 
 

 Poprzedzaj ważne polecenia np. słowem „ uważaj”, „ posłuchaj”, „ to    
    ważne”, lub innym stałym sygnałem np. klaśnięciem w dłoni. 

 

 Jeśli chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo wykonania polecenia, 

    używaj zwrotów grzecznościowych "proszę, dziękuję". 

 

 Koniecznie pochwal, jeśli dziecko Cię posłuchało. 

 

 Jeśli to tylko możliwe używaj komunikatu "ja" zamiast "ty" . 
 

 

Rebusy… 

                 



 

 

Przysłowia o zimie 

Zobacz zbiór polskich i światowych przysłów o 
zimie, która nie tylko potrafi dać w kość, ale i 
powiedzieć prawdę o przyszłości, pogodzie w 

lecie, zbiorach! 
 

 Jaka zima, takie lato. 

 Gdy woda zimą w rzekach huczy, 

to na wiosnę mróz dokuczy. 

 Dłużej świat zima ziębi, niż lato ogrzewa. 

 Co lato uzbiera, to zima pożera. 

 W pierwszym tygodniu grudnia gdy pogoda stalą, będzie zima długo biała. 

 Gdy nie wymrozi zima, sierpień zbierać co nie ma. 

 Luty zimny i suchy, sierpień będzie gorący. 

 Późna zima długo trzyma. 

 Gdy mróz w lutym ostro trzyma, wtedy jest niedługa zima. 

 Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze. 

 Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa. Długo potrwa zima, rzecz to 

niewątpliwa. 

 W październiku jak liście z drzew 

nie spadają, będzie tęga i ostra zima. 

 Jeśli mokra, mroźna zima, to przez 

długie czasy potrzyma. 

 Zima bez śniegu  lato bez chleba. 

 Od świętego Marcina zima się 

zaczyna. 

 Od Fabiana i Sebastiana zima murowana.  

 Na świętego Józefa pięknie, zima szybko pęknie. 

 Na świętego Grzegorza idzie zima do morza. 

 Kiedy ptaki w zimę śpiewają, to w maju im dzioby pozamarzają. 

 Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas  

 

 



 
Kącik Świątecznych Życzeń… 
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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Redakcja. 
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