
Gdy Nowy Rok staremu 

cyfrę zmienia, 

wszyscy wszystkim ślą 

życzenia! 

Przy tej pięknej sposobności, 

życzymy Wam mocy radości!  

Šťastný Nový rok 
Den za dnem dělá hop a skok, 

Čas jako voda plyne. 

Najednou je tu Nový rok 

A všecko nové, jiné.  

Veselé a krásnější 

Celý svět kolem zdá se. 

Maminko,  ať jsme šťastnější 

V tom novém roce zase! 

Zima                  2022/2023 

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska  

W grudniu obchodziliśmy święto Mikołaja. Więc 

pragniemy go opisać. Mikołaj jest  wysoki i gruby. Ma 

długą białą brodę. Ubiera się w czerwony płaszcz i 

czerwoną czapkę. Nosi wysokie brązowe buty. Mi-

kołaj ma dobre serce. Przynosi grzecznym dzieciom 

prezenty. 



 By umilić przedświąteczne chwile naszym rodzicom, babciom, dziadkom i wszystkim 
miłym gościom, nasze wspaniałe dzieciaki jak co roku przygotowały program 
przedświąteczny. 

 W tym roku wrócliśmy do tematu tradycyjnych Jasełek. Tym razem było nie tylko na-
strojowo, ale też bardzo wesoło. O tym, że widzowie umieją docenić trud i wysiłek włożo-
ny w przygotowanie programu, świadczyły wielkie brawa. 

 V pátek 16.12. si dě= MŠ a žáci ZŠ připravili pro rodiče a prarodiče divadelní představe-
ní „V peřině“ na námět stejnojmenné filmové pohádky z roku 2011. Pro velký zájem se diva-
delní představení hrálo v dopoledních i odpoledních hodinách. Do přípravy se zapojily žáci 
všech ročníků. Divadelní představení bylo zakončeno společnou písní Dobře končí každý pří-
běh.  



1. Dlaczego wieniec adwentowy ma cztery świeczki? 

2. Skąd pochodzi tradycja zdobienia choinki? 

3. Co oznacza nazwa miejscowości „Betlejem“? 

4. Co wkładamy pod obrus świąteczny oprócz sianka? 

5. Jaki kolor ma obrus, którym nakrywamy stół wigilij-

ny? 

6. Ile potraw świątecznych powinno sie znaleźć na stole 

wigilijnym? 

7. Co chciałbyś dostać pod choinkę? 

 

(Prawidłowe odpowiedzi: 4 niedziele do Wigilii, z Niemiec, 

dom chleba, pieniądze, biały, 12) 

 

Miły Głosiku! 

Nadszedł adwent a w tym okresie odbywa się w naszej szkole wiele ciekawych imprez. 

Na początku grudnia zaprosiliśmy naszych bliskich na przedstawienie przedświąteczne 

pod tytułem: „Jasełkowa łeska-humoreska”. Przgotowanie spektaklu trwało nam dosyć 

długo, ale świetnie się przy tym bawiliśmy. Było wesoło, ale też nastrojowo.6.12. 

doczekaliśmy się odwiedzin Świętego Mikołaja, który pzrywiózł nam piękne prezenty. 

Wieczorem w Koszarzyskim dołku zaśpiewaliśmy kolędy świąteczne a o świetną 

zabawę zatroszczyła się pani Ewa Troszok. Teraz pora na wigilijki klasowe. Życzymy 

zdrowych i pogodnych świąt a w nowym roku 2023 samych pomyślnych dni 

pozdrawiamy serdecznie ze w Koszarzyskach. 

Rebeczka, Domisia, Darja 





Choinka 

Ranem w dniu Wigiliji tatuś razem z dziećmi 

przynosili drzewko (najczęściej jodłę). Potem ją 

zdobili orzechami, jabłkami, suszonymi 

owocami, świeczkami oraz ozdóbkami z 

papieru. Tylko w bogatszych domach były 

wieszane bańki na 

choince.  

Aneta Kajfosz 

Wróżby 

Wierzono, że kiedy młoda dziewczyna  tuż 

po wierczerzy wigilijnej wyrzuci śmieci na 

podwórku i usłyszy szczekanie psa (np.. ze 

wschodu), to właśnie z tych stron nadejdzie 

jej przyszły mąż. 

W dzień wigilijny poszczono. Kto wytrzymał 

nie jeść do wieczerzy, mógł zobaczyć złotą 

kurkę. 

Daniel Bojko, Iza Siódmiak 

Chleb na stole wigilijnym 

Kiedyś chleb był w domach rarytasem. Ludzie 

kupowali go w mieście (Jabłonkowie) tylko 

dwa razy w roku. Najczęściej na Wigiliję.  

Podczas wieczerzy wigilijnej gosodyni 

odkrojiła  tzw. „głodny krajiczek”. Wierzono, 

że ma czarodziejską moc uzdrowienia. 

Głodny krajiczek ludzie chowali do następnej 

Wigilii. 

Gabriela 

Kantorová 

Dania na stole wigilijnym 

Moczanina—zwykłe ciasto bez smaku, które 

domownicy łamali w rękach, maczali je w 

rozpuszczonym maśle i dzielili się nim jak opłatkiem. 

Bryja—sos z powideł 

Strucla z mlekiem, kiszona kapusta, kluski z makiem, 

sporadycznie karp 

Tomáš Macháč 
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Zimní aktivity 

Sára Cieslarová 

 

Sáňkujeme bruslíme, 

Na bobech se vozíme. 

A když se tím pobavíme, 

Sněhuláka postavíme. 

 

Potom kouli ukoulíme, 

Na kámoše jí hodíme. 

Společně se smějeme, 

A na lopatě jedeme. 

 

Potom domů běžíme, 

A v teple se sušíme. 

Druhý den se probudíme, 

A zase ven poběžíme. 



Pečení  

S  jsme pekly . Vykrojené jsme je 

daly do  a pekly.  na ně zapomněla a perníčky 

se spálily. Já jsem je ochutnala a byly fakt hnusné, tak 

jsme je vyhodily. Upekly jsme . je tentokrát 

hlídala. Znova jsem je ochutnala a byly fakt dobré.      

(Tonička) 

Let 

Letěli jsme nad Bermudským .  Kvůli metanu se nám 

zastavil  a tak jsme spadli do . Měli jsme štěstí. 

Doplavali jsme na pustý
 

 . Zůstali jsme tam několik dní. 

Potom jsme  jednomu pánovi, který měl . A ten nás 

odvezl zpátky  .             (Daniel K.)  

Koprová brož  
(brož, kopr, mapa)  

Jednou šli  do  a 

ztratili se. Podívali se na . 

Najednou ucítili vůní . Napa-

dlo je, že by si mohli udělat   

brož. A tak měli voňavou brož. 

         (Pavlína) 

Kaktus  
(kaktus, mráz, repelent) 

Byl jednou  a ten chtěl zjis=t jaké to je slavit . Chtěl to=ž zjis=t a 

vidět . Tak se rozhodl, že navš^ví další . Ale  do jiných 

mu trvala tak dlouho, že už bylo dávno po . Potřeboval také , 

protože byly všude . Pak si uvědomil, že má  a 

mu nic neudělají.  už nes=hl a tak se radši vrá=l  (Markéta) 

  (Husa, karimatka, bedna, svíčka, hvězdy) 

Byla  a ta ráda chodila na .  vyrazila na pusté  a přepadla ji  velká . Naštěs^ 

měla sebou karimatku, kterou se mohla přikrýt. Po  pokračovala v . Šla celý  a pod vrcholem pustých 

 našla starou . Otevřela ji a byla velmi překvapená. Uvnitř byla .  Mezi^m se setmělo.  se bála tmy, ale 

když uviděla na nebi , přestala se bát. Vytáhla karimatku, zapálila si  a utábořila se. Byla krásná , neustá-

le padaly a  byla celá z toho pryč. Z  táboření měla super zážitek a ráno se vrá=la zpátky  . (Franta) 
 



1.                1. Zimní nadílka 

2.             2. Jitro 

3.             3. Kafe 

4.             4. Gong 

1.              1. Projev rados= 

2.            2. Část těla 

3.             3. Opak slova "méně" 

4.               4. Vánoční dekorace 
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1. Model 

2. Exo=cké ovoce 

3. Brouk 

4. Kaz 
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1. Jarní ozdoba vesnice 

2. Partner princezny 

3. Nádoba na zalévání 

4. Obilnina 

5. Řemeslník 

6. Čás= republiky 

7. Malá bota 

8. Zámotek 

9. Nesmělý 
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1. Omyl 

2. Náš malíř 

3. Dopravní prostředek 

4. Pohádková bytost 

1.       

2.       

3.       

4.       

1. Vozidlo 

2. Vedle 

3. Jediný 

4. Pár 


