
BIBLIOTEKA SZKOLNA  WSPOMAGA WAS ZDALNIE 

Grudniowe święta, kto je spamięta? 

Dzień Górnika obchodzony jest 4 grudnia, w imieniny Barbary 

(święto patronki górników), dlatego nazywane jest Barbórką.  

 

  

Na Czarnej ścianie, w czarnym chodniku 
Pyłem okryte twarze górników. 

W huku kombajnów i zgrzycie świdrów 
Nam tony węgla z podziemia wydrą. 

 
I tylko jasne żarzą się oczy, 

Kiedy się węgiel na taśmie toczy. 
Tylko się bielą w uśmiechu zęby, gdy płynie 

Strugą urobek dzienny. 

 

 

 

 

        

Obejrzyj film „W starej kopalni”.                                          

Wciśnij klawisz Ctrl i kliknij w obrazek. 

Tam pod ziemią, w ciemnym chodniku  

wielu pracuje dzielnych górników.  

Ciężka to praca czarnego człowieka, 

Dzwonią kilofy pot z czoła ścieka. 

 

Gdy nam słoneczko zagląda do domu,  

górnik pracuje w kopalni zmęczony, 

za czarny węgiel i za sól białą 

chwała górnikom dzielnym wytrwałym! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BRprttKTkO0


„PAPROCIE TUTAJ ROSŁY"  

Paprocie tutaj rosły, 

paprocie wielkie jak sosny. 

Aż spłynął lodowiec z północy. 

Wparł się w gęstwinę paproci. 

Paprocie przyjęła ziemia. 

Cały las w ziemi kamieniał. 

Zapadał głębiej i głębiej. 

Czerniał i twardniał na węgiel. 

I tylko górnik dziś chodzi 

wśród skamieniałych paproci.  

Węglowa Rodzinka 

To węglowa jest rodzina: 

parafina, peleryna, 

duża piłka w białe groszki  

i z apteki proszek gorzki, 

i ołówek w twym piórniku, 

i z plastiku sześć koszyków 

gąbka, co się moczy w wodzie, 

i benzyna w samochodzie, 

czarna smoła, biała świeca - 

to rodzina węgla z pieca. 

Widzę już zdziwione miny.. 

- Co ma węgiel do benzyny? 

- Czy jest z węglem spokrewniona 

gąbka miękka i czerwona? 

Otóż właśnie - wiem na pewno, 

że jest jego bliską krewną: (…) 

Węgiel jest jak czarna skała, 

koszyk żółty, świeca biała. 

Skąd się wzięły te różnice? 

O! To już są tajemnice, 

które kryją się w fabryce. 

Źródło: http://gifymireczki.blogspot.com 

www.trojka-ns.pl, http://mp5katowice.pl/ 

http://gifymireczki.blogspot.com/
http://www.trojka-ns.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kim był Święty Mikołaj”? 

Mikołaj, przyszły święty, urodził się dawno temu, bo około roku 270 

w Turcji. Jego rodzice byli bardzo bogatymi ludźmi. Swojemu synowi 

dali na imię Mikołaj. Nie wiedzieli, że ich synek 

będzie w przyszłości wielkim przyjacielem dzieci 

na całym świecie.  

 Jako mały chłopiec , Mikołaj szanował rodziców, kolegów 

i nauczycieli. Miał dobre serce. Współczuł  biednym i samotnym. 

Kiedy umarli jego rodzice, Mikołaj zaczął rozdawać cały swój 

majątek biednym. Nie zależało mu na pięknych 

strojach, pysznym jedzeniu i wielkim domu.  

Mikołaj troszczył się o wiele osób. Kiedyś 

dowiedział się, że trzy panny są zbyt biedne, 

abywyjść za mąż, a ich ojciec chciał je wysłać 

do ciężkiej pracy. W nocy Mikołaj zakradł się 

pod okno ich domu i podrzucił im worek pieniędzy. 

Dziewczęta były bardzo szczęśliwe, ale nie 

wiedziały komu podziękować za ten dar.  

Wkrótce Mikołaj został biskupem miasta Mira. 

Wszyscy kochali i szanowali swojego biskupa. 

Pewnego razu wyprosił on u Boga podczas 

ogromnego sztormu pomoc dla rybaków, 

aby szczęśliwie powrócili do portu. Z tego 

powodu Mikołaj jest także patronem rybaków i marynarzy.  

Kiedy  okolicę nawiedziła zaraza Biskup Mikołaj, nie dbając o własne 

życie, pomagał zarażonym. Podawał im lekarstwa i dbał o to, aby nie 

utracili nadziei. Chorzy szybko wracali do zdrowia, kiedy widzieli, 

z jakim zapałem Mikołaj opiekuje się nimi.  

Św. Mikołaj zmarł 6 grudnia.  

Relikwie świętego znajdują się w Bari, we Włoszech. Tam co roku 

9 maja odbywa się specjalna uroczystość: najpiękniej ozdobiony statek 

wiezie dwumetrową, złoconą figurę św. Mikołaja. Następnie specjalny 

powóz obwozi po mieście tę figurę. 

Od tych dawnych czasów 6 grudnia wspomina się św. Mikołaja, który 

tak jak za życia rozdawał  innym swój majątek, tak teraz przynosi 

podarunki dzieciom i dorosłym na całym świecie. Z biegiem czasu 

zmienił się jego wygląd i wizerunek, ale to cały czas jest ciągle ten dobry, sprawiedliwy 

św. Mikołaj – przyjaciel dzieci.     opr. s. Benita 



GRA DLA WSZYSTKICH DOMOWNIKÓW  

„Wyturlaj Mikołaja” 

Do gry potrzebna będzie poniższa plansza, kostka 
oraz czysta kartka dla każdego z Graczy. Gracze kolejno 

rzucają kostką i rysują na swojej kartce części ilustracji 
znajdujące się w kolumnie pod wylosowaną liczbą oczek. W grze każdy jest 
zwycięzcą, a gra kończy się po 5 kolejkach rzutów, kiedy każdy z Graczy ma 

kompletny rysunek twarzy Mikołaja. Gotowy rysunek można dodatkowo 
pokolorować. Na koniec urządzamy wystawę z prac stworzonych podczas gry.  

Oprac. www.printoteka.pl 

http://www.printoteka.pl/


NOWY CYKL Z LEKTURĄ SZKOLNĄ ZA PAN BRAT  

„Zaczarowana Zagroda” Alina i Czesław Centkiewiczowie 

Czas i miejsce akcji 

Wydarzenia przedstawione w opowiadaniu „Zaczarowana 

zagroda” rozgrywają się na wschodnim wybrzeżu 
Antarktydy, gdzie mieści się stacja polarna im. 

Dobrowolskiego. Pingwiny są największą pasją polarnika, 
dlatego pragnie poznać ich obyczaje. Dopiero widok 
małego pingwinka z zabawną łatką w kształcie krawatu podsuwa mu pomysł, 

jak się do tego zabrać. Wymyśla, że oznakuje obrączkami i farbą stado 
pingwinów i w ten sposób będzie obserwował szlak ich wędrówek. 

 
Czas akcji obejmuje kilka dni polarnego lata, podczas 
których naukowcy zmagają się z oznakowaniem 

pingwinów. 

Problematyka  

Opowiadanie Centkiewiczów mówi o ciekawości, która pcha 
ludzi w najdalsze zakątki świata. 

 Zgromadzeni na stacji polarnicy są pasjonatami 

i odnajdują wielką radość w zgłębianiu tajemnic lodowego 
kontynentu, zwłaszcza zaś w poznawaniu zwyczajów jej 

mieszkańców. Z jednej strony jest to ich praca, z drugiej 
chcą zgłębić i poszerzyć swoją wiedzę.  

Nawet w tak niecodziennych, ekstremalnych warunkach 

znajduje się miejsce dla swego rodzaju przyjaźni pomiędzy 
człowiekiem i zwierzęciem. 

Bohaterowie  

Profesor Dobrowolski - jest najważniejszym polarnikiem, 
od wielu lat zajmującym się prowadzeniem badań zmierzających 

do poznania tajemnic Antarktydy, a zwłaszcza zamieszkujących 
ją pingwinów.  

To pingwiny stanowią jego największą pasję i jednocześnie 
zagadkę. Polarnik podchodzi do pingwinów jak do dobrych 

przyjaciół, a nawet chętnie z nimi rozmawia.  
Jego ulubieńcem jest mały pingwinek z łatką na szyi w kształcie 
krawata, z racji której przez pozostałych polarników nazywany 

jest Elegancikiem. 
 

Oprócz profesora na stacji pracują też inni badacze: Andrzej, 
Władek i Janek. 



Elegancik - Pingwin reprezentujący w opowiadaniu świat zwierząt.                    
Jest mądry, wykazuje się sprytem i zaradnością. Ze wszystkich 
pingwinów to właśnie jego profesor najbardziej lubi. Często z nim 

rozmawia i przekonany jest, że zwierzę jest inteligentne i go rozumie.                                                                    
Elegancik wymyśla sprytny sposób opuszczenia zagrody i pomaga 
całemu stadu się z niej wydostać. Sam jednak pozostaje w potrzasku, 

gdyż nie ma już nikogo, kto mógłby go podsadzić. Mimo to nie boi się 
zostać, bo wie, że nic mu nie grozi. 

 

Plan wydarzeń  

1. Opis stacji polarnej im. Dobrowolskiego. 

2. Zbudowanie lodowej zagrody dla pingwinów. 
3. Tajemnicze zniknięcie pingwinów – sytuacja powtarza się trzy razy. 
4. Nocne obserwacje polarników i rozwiązanie zagadki. 

5. Wylot stada w cieplejsze strony. 
6. Powrót pingwinów do stacji na polarne lato.   

Oprac. zaczarowana-zagroda.streszczenia.pl 

Biografia autorów  

Alina i Czesław Centkiewiczowie to autorzy licznych 

powieści, opowiadań, reportaży podróżniczo-
przygodowych o lodowych szlakach. Ich książki, 
napisane na podstawie własnych przeżyć 

i doświadczeń z podróży polarnych, zawierają 
bogaty materiał poznawczy o Arktyce i Antarktydzie. Zawarte w nich treści 

pokazują piękno śnieżnych terenów, niebezpieczne i pełne przygód wyprawy, 
odwagę i braterstwo ludzi w obliczu niebezpieczeństwa. 

Czesław Centkiewicz urodził się w 1904 roku, zmarł w 1996. Alina 
Centkiewiczowa, jego żona Alina urodziła się w roku 1907, zmarła w 1993. 

Obydwoje byli nie tylko pisarzami, ale przede wszystkim podróżnikami. 

Najpopularniejsze ich książki to: Odarpi, syn Egigwy, Zdobywcy bieguna 
północnego, Na białym szlaku, Opowieści spod bieguna.  

Posłuchaj opowiadania!                                       

Wciśnij klawisz Ctrl i kliknij 

w obrazek. 

 

 

 

 

                

 

 

Test z lektury! Rozwiąż! 

Wciśnij klawisz Ctrl 

i kliknij w obrazek. 

http://spraszyn.pl/dane/dla_uczniow/zaczarowanazagroda.htm
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-gimnazjum/84874-zona
https://www.youtube.com/watch?v=8ht9382Go7E


 


