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 Tradycje bożonarodzeniowe 

 Święta z książką 

 Horoskop na Boże Narodzenie 

2019 

 Humor świąteczny 

 

 

Świąteczne życzenia 
 

 
 

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła 

Świąt Narodzenia Pańskiego, 

odpoczynku od codziennego zabiegania, chwili zadumy, 

wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 

oraz 

spełnienia  w życiu osobistym i zawodowym 

życzą 

członkowie koła dziennikarsko-czytelniczego 

wraz z opiekunami 
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„Święta z książką” 

 
 Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, wszędzie czuć atmosferę tych zbliżających się ważnych dni, więc 

nie mogło zabraknąć naszego małego przeglądu książkowego. 

Otulmy się zatem klimatyczną lekturą w ten jeden z najbardziej niezwykłych i rodzinnych momentów 

w ciągu roku. 

                                                                         

                                                                         „Nie ma jak u mamy” – Magdalena Witkiewicz 

 Magdalena Witkiewicz jak zwykle uroczo, mądrze i z humorem opowiada o sile, 

która tkwi w człowieku i o wielkiej potrzebie happy endu. Daje swoim czytelniczkom to, 

co najcenniejsze: PRZYJAŹŃ, WSPARCIE I NADZIEJĘ, że warto wierzyć w dobre 

zakończenie. 

Bohaterowie tej książki to zwykli niezwykli ludzie. Mężowie, żony, mamy i córki. 

Bywają historie, które otulają jak ciepły pled na tarasie, a to jedna  

z nich…. 

                                                                        
     „Ocalić Julie” – Suzanne Selfors 

 

 Ocalić Julię! Ocalić Romea! Uratować miłość! Za późno? Nie dla bohaterki tej książki – 

wystarczy trochę magii, trochę wiary i odpowiednia dawka Szekspira. Mimi mieszka 

w Nowym Jorku i gra Julię w szkolnym przedstawieniu. Ale gdy otworzą się przed nią 

drzwi do renesansowej Werony, rozpocznie niezapomnianą przygodę. Czy zdoła odmienić 

losy bohaterów tragedii? I co uda jej się zmienić w nas samych? 

                       
         „Kopciuszek” – na podstawie scenariusza Chisa Weitza 

 

Ella jest wyjątkową dziewczyną. Cytuje sztuki Szekspira i darzy sympatią każde 

stworzenie, które spotyka na swojej drodze. Przyjaźni się nawet z myszami mieszkającymi 

w ścianie jej pokoju! Wierzy w moc dobroci i w to, że każdy człowiek w głębi serca jest 

szlachetny. Jednak gdy spotyka ją nieopisana tragedia, a radosne dotąd życie zmienia się 

w niedolę, wszystkie te zalety zostają wystawione na próbę. 

Oto opowieść o dobroci i odwadze, o niepowetowanej stracie i wielkiej, szczerej 

miłości. Oto opowieść o Kopciuszku. 

 

       Zapraszamy do szkolnej biblioteki! 
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Horoskop na Boże Narodzenie 2019 

Zastanawiasz się, jakie będą twoje święta? A może nie wiesz, co kupić dla swoich bliskich w prezencie?  

Możesz śmiało korzystać z poniższych wskazówek. 

 

 

 

Baran 

Dla większości zodiakalnych Baranów okres przedświąteczny charakteryzuje się ogromną aktywnością oraz 

niestabilnością. Baran może więc łatwo się denerwować, a nawet wpadać w gniew. Co gorsza, taki stan rzeczy utrzyma się 

również podczas świąt Bożego Narodzenia. Horoskop zaleca wyciszenie i poszukanie wewnętrznej harmonii. Przecież o to 

właśnie teraz chodzi, prawda? Na szczęście Baran nawet przez chwilę nie będzie się nudził. Znajdzie kilka doskonałych 

sposobów na dobrą zabawę dla całej rodziny. Pod warunkiem, że się nieco wyluzuje. 

Najlepszy prezent dla Barana: zegarek dobrej marki lub stylowy gadżet podkreślający siłę charakteru. 

 

Byk 

To ulubione święta większości zodiakalnych Byków. Nic dziwnego, skoro rodzina jest dla nich tak ważna. Kilka spraw nie 

pójdzie po myśli Byka, ale to tylko drobnostki. Nie warto zaprzątać sobie nimi głowy bardziej niż to konieczne. 

W przeciwnym razie może dojść do kłótni w domu. 

Najlepszy prezent dla Byka: ciepły sweter w ulubionym kolorze Byka. 

 

Bliźnięta 

Podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia Bliźnięta mogą się wyluzować. Choć zwykle mają sporo na głowie, tym 

razem na pierwszy plan wysunie się rodzina i dobra zabawa. Horoskop przewiduje też, że Bliźniętom zostaną oszczędzone 

obowiązki związane z przygotowaniami przedświątecznymi. Dzięki temu, zanim nadejdzie radosny czas wypoczynku, 

Bliźniętom uda się wykonać najpilniejsze obowiązki zawodowe. Wszystko zostanie zapięte na ostatni guzik, więc podczas 

świąt Bożego Narodzenia można się z czystym sumieniem rozluźnić. 

Najlepszy prezent dla Bliźniąt: biżuteria lub drobny przedmiot wykonany ze srebra lub złota. 
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Rak 

Zodiakalny Rak musi przygotować się na to, że wszystko będzie szło zupełnie innym torem, niż 

sobie zaplanował. Horoskop zaleca stałą gotowość na nieprzewidziane okoliczności. Dotyczy to 

nie tylko samych świąt, ale życia w ogóle. Nadszedł czas na poważne zmiany. Na szczęście w 

większości przypadków będą one pozytywne. Trochę tylko czas wydaje się nieodpowiedni, 

ponieważ Rak chciałby się teraz skoncentrować na obchodzeniu świąt w gronie rodzinnym. Tym 

razem będzie musiał jednak zdobyć się na większą podzielność uwagi. 

Najlepszy prezent dla Raka: pidżama w ciepłe wzory nawiązujące tematycznie do rodziny 

i miłości. 

 

Lew 

Cóż za dobra wiadomość dla Lwa. Podczas świąt Bożego Narodzenia 2019 roku Lew będzie mógł nareszcie uwolnić się 

z dotychczasowych ograniczeń. Nowy start we wszystkich obszarach zainteresowań – oto największa zaleta tych świąt. 

Lew powinien teraz postępować inaczej, niż ma to w zwyczaju. Choć na początku będzie się czuł nieswojo, szybko zauważy 

pozytywne rezultaty. Będzie miał wystarczająco dużo wewnętrznej energii, by pokonać wszystkie przeciwności. Nawet 

jeśli któraś z wigilijnych potraw okaże się fiaskiem, Lew sprytnie rozwiąże problem. 

Najlepszy prezent dla Lwa: jakiś interesujący przedmiot do udekorowania domu, najlepiej obraz lub ręcznie wykonana 

ilustracja. 

 

Panna 

W okresie świątecznym 2019 roku finanse Panny będą bardzo niestabilne. 

Horoskop ostrzega przed nieprzemyślanymi wydatkami. Niech Panna się pilnuje 

i nie przesadza z zakupami. Nie ma nic złego w kupowaniu pięknych prezentów, 

ale trzeba liczyć się z zasobnością własnego portfela. To nie sztuka zadłużyć się 

tylko po to, by zadowolić najbliższych. Nie wolno też składać obietnic, których 

realizacja może okazać się ponad siły. Horoskop świąteczny dla Panny zaleca 

zachowanie umiaru i zdrowego rozsądku. Uratują one Pannę nie tylko  

od niepotrzebnych nerwów, ale też konieczności spłacania długów przez kolejne 

miesiące. 

Najlepszy prezent dla Panny: zimowe elementy garderoby, jak szal, czapka lub rękawiczki. 

 

Waga 

W czasie świąt Bożego Narodzenia dominować będzie spokój i poczucie harmonii. Jednakże nic 

za darmo. Waga będzie musiała pójść na pewne kompromisy. Chodzi nie tylko o większe 

zaangażowanie się w prace domowe. Pewne osoby będą zachęcały Wagę do realizacji pomysłów, 

które na pierwszy rzut oka wydają się niezwykle atrakcyjne. Horoskop zaleca więc, by przed 

podjęciem każdej decyzji związanej ze świętami Bożego Narodzenia rozważyć uważnie wszystkie 

za i przeciw. 

Najlepszy prezent dla Wagi: portfel – niekoniecznie skórzany, ale za to charakteryzujący się 

oryginalnym wyglądem. 
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Skorpion 

Podczas świąt Bożego Narodzenia 2019 roku Skorpion znajdzie okazję do 

odpuszczenia sobie pewnych rzeczy, których do tej pory nie mógł sobie 

wybaczyć. Horoskop zachęca Skorpiona do podjęcia się roli Świętego 

Mikołaja – w ten sposób można nabrać dystansu do samego siebie. A przy 

okazji dobrze się bawić. 

Najlepszy prezent dla Skorpiona: sprzęt elektroniczny – nawet mały 

gadżet o frapującym zastosowaniu zachwyci Skorpiona. 

 

Strzelec 

W roku 2019 Boże Narodzenie Strzelca okaże się czasem naprawdę dobrej 

zabawy. Choć w przypadku tego znaku zodiaku nie jest to informacja zaskakująca. Tegoroczne święta będą nawet o wiele 

przyjemniejsze niż w innych latach. Strzelec ma teraz okazję robić rzeczy, które kocha najbardziej. Nic dziwnego, że jest 

pełen entuzjazmu. Wszystko układa się dokładnie po jego myśli, nawet w pracy. Święta upłyną więc przede wszystkim na 

zabawie i dobrym jedzeniu – dużej ilości jedzenia. Horoskop dla Strzelca zaleca zachowanie umiaru przy stole. 

Najlepszy prezent dla Strzelca: wszystko, co jest związane ze zdrowym stylem życia oraz dbałością o kondycję fizyczną. 

 

Koziorożec 

W okresie świąt Bożego Narodzenia Koziorożec powinien skupić się na swoim zdrowiu. Koziorożec jest osobą dość 

zrównoważoną, ale od czasu do czasu lubi sobie pofolgować. Właśnie w tym roku poczuje ochotę na totalny luz. Powinien 

jednak pamiętać, że bawić można się również w rozsądnych granicach. Zabawa nie będzie przez to gorsza. 

Najlepszy prezent dla Koziorożca: coś prostego i praktycznego – cokolwiek, co okaże się dla niego użyteczne 

w codziennym życiu. 

 

Wodnik 

Okres świąteczny zapowiada się całkiem nieźle dla wszystkich Wodników. Horoskop nie przewiduje praktycznie żadnych 

problemów, toteż można śmiało skupić się na dobrej zabawie. Wodnikowi nie 

zabraknie ani pieniędzy na piękne prezenty, ani apetytu. Oczywiście nie znaczy to, 

że można porzucić rozsądek. Na szczęście Wodnik jest na tyle inteligentny, by 

wiedzieć, kiedy należy powiedzieć stop. 

Najlepszy prezent dla Wodnika: książka – nie ma dla niego nic bardziej 

wartościowego niż dobrze napisana powieść lub fascynująca pozycja popularno-

naukowa. 

 

Ryby 

Wraz z nadejściem sezonu świątecznego znikną problemy, jakich Ryby do tej pory doświadczały. Wszystko zacznie się 

układać i pojawi się okazja do wprowadzenia pewnych długo odkładanych zmian. Ryby powinny wykorzystać ten okres, 

ponieważ tak sprzyjającej sytuacji nie uświadczą przez długi czas. Szybkość i zdecydowanie to świąteczne słowa kluczowe 

dla osób urodzonych pod znakiem Ryb. Tak, trzeba działać, a wszelkie obawy odłożyć na bok. Jeśli pojawi się zaproszenie 

na gwiazdkowe spotkanie poza domem, Ryby powinny je przyjąć. To dla nich dość nietypowe postępowanie, lecz w tym 

roku nie muszą się obawiać towarzyskich porażek. 

Najlepszy prezent dla Ryb: notatnik, szkicownik, przybory do rysowania lub malowania – by swoje 

wyobrażenia można było przelać na papier. 
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HUMOR ŚWIĄTECZNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przy redagowaniu gazetki korzystaliśmy z internetu.  
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