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Z okazji zbliżających się świąt życzymy: 

marzeń, o które warto walczyć, 

radości, którymi warto się dzielić, 

przyjaciół, z którymi warto być  

i nadziei, bez której nie da się żyć. 

                   Redakcja 

 

 

 



Prawdziwa historia świętego Mikołaja 

Nie latał saniami zaprzęgniętymi w renifery. Nie miał też czerwonego stroju i czapki. Święty 
Mikołaj był biskupem Miry i w ikonografii przedstaw iany jest w infule na głowie  
i z pastorałem w ręku. W rocznicę jego śmierci, 6 grudnia, obchodzimy Mikołajki - dzień 
obdarowywania się prezentami.  
 
Biskup Miry urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji około 270 roku. Od najmłodszych lat 
Mikołaj był bardzo pobożny i chętnie pomagał ubogim, co było o tyle łatwiejsze, że jego rodzice 
byli bardzo zamożnymi ludźmi. Pewnego dnia dowiedział się, że jeden z mieszkańców Patary 
popadł w biedę. Wychowywał on trzy córki, które z braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za mąż. 
Mikołaj wrzucił im przez okno sakiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą. Gdy został 
biskupem zasłynął wśród wiernych jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz. Uratował przed 
śmiercią trzech drobnych złodziejaszków upraszając w Konstantynopolu cesarza Konstantyna I 
Wielkiego o darowanie im życia.  
 
    Te, i wiele innych cudownych historii o życiu biskupa Miry przyczyniły się do jego beatyfikacji    
i na zawsze rozsławiły jego imię jako orędownika biednych i potrzebujących pomocy. Niewiele 
osób wie, że św. Mikołaj jest także patronem marynarzy. Podczas jego pielgrzymki do Jerozolimy 
na morzu rozpętała się potężna burza. Wokół biskupa zgromadziła się cała załoga prosząc                    
o wstawiennictwo do Boga. Ten wysłuchał modlitw i statek ocalał. 
 
    W całym chrześcijańskim świecie kult świętego Mikołaja zaczął szybko się rozpowszechniać. 
Świadczy o tym przede wszystkim liczba kościołów, które nazywane były jego imieniem.              
W samym Rzymie jest ich jedenaście, w Polsce 327. Popularyzację wizerunku świętego Mikołaja 
zawdzięczamy Holendrom, był on patronem Amsterdamu i otaczano go tam szczególną czcią. 
Przedstawiany był jako stary człowiek w szatach biskupa, który jeździł na ośle. Od XVI wieku 
wyobrażano go sobie przypływającego statkiem zza Oceanu i jeżdżącego na białym koniu.             
W Holandii zapiski o świętowaniu 6 grudnia pochodzą już z XIV wieku. Wówczas uczniowie, 
członkowie chóru kościelnego dostali kieszonkowe i mieli wolny dzień. Kiedy Brytyjczycy zajęli 
kolonię holenderską Nowy Amsterdam i założyli Nowy Jork, mieszkający tam Holendrzy              
w dalszym ciągu kontynuowali tradycję obdarowywania się prezentami. 
 
Zwyczaj ten przyjął się szybko wśród innych 
mieszkańców, a 6 grudnia 1804 roku 
urządzono pierwsze Mikołajki. Wzmianki     
o tej tradycji w Polsce można znaleźć           
w tekstach z XVIII wieku. Ówczesne podarki 
były skromniejsze od dzisiejszych. Grzeczne 
dzieci dostawały jabłka, złocone orzechy, 
pierniki i drewniane krzyżyki. Jednak          
w miarę upływu czasu Mikołajki nie były już 
kojarzone z rocznicą śmierci świętego, tylko 
z rubasznym, starszym panem w czerwonym 
stroju. Ten wizerunek świętego Mikołaja 
narodził się w Stanach Zjednoczonych          
w latach 30. ubiegłego wieku i przetrwał  
do dzisiaj. 

 

 
 
 
                                                                                              Aleksandra Rząsa kl. 5c  



 

Czy choinka na Bo

Choinka przywędrowała do Polski z
ją gwiazdami z opłatków, orzechami, jabłkami, pierniczkami i cukierkami. Pó
wykonanymi własnoręcznie przez domowników ( np. ze słomek, z kolorowego papieru, 
wydmuszek, piórek). 

Potrawy wigilijne były przygotowywane ze wszystkiego, co było w polu, sadzie, ogrodzie, lesie 
i wodzie, czyli m.in. z ziaren zbóż
ryb. I każdy z tych przysmaków miał jakie

W zależności od regionu Polski, zamo
i obowiązywały trochę inne zwyczaje.

  Stół przykrywano białym obrusem, 
pod którym kładziono sianko. Koniecznie 
zostawiano jedno miejsce wolne. Wieczerza 
wigilijna zwana była kiedyś: postnikiem, 
wili ą czy obiadem wigilijnym. Zasiadano 
do niej, kiedy na niebie zabłysła pierwsza 
gwiazdka. Przed rozpoczęciem wieczerzy 
wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie 
życzenia. Podczas kolacji wigilijnej nale
spróbować wszystkich potraw. 

  Wieczór wigilijny to był czas wró
a znano ich bardzo dużo, choćby gospodarz 
obserwował niebo i np. jeś
gwiaździste, to oznaczało, że w nast
roku będzie urodzaj. Dziewczyny i chłopcy 
wróżyli sobie z siana wyci
spod obrusa i np. zielone źdźbło oznaczało 
szybkie zamążpójście.  

Wigilia była uważana za czas , kiedy działy 
się cuda. Wierzono np., że woda w rzekach 
i źródłach zamienia się wtedy w miód, 
a może i złoto, ale tylko niewinni ludzie 
mogą tę chwilę przemiany zobaczyć
pod śniegiem zakwitają kwiaty, w ulach 
budzą się pszczoły, a zwierzę
ludzkim głosem. 
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Redakcja 

e Narodzenie była zawsze? 

Początkowo ozdabiano 
 gwiazdami z opłatków, orzechami, jabłkami, pierniczkami i cukierkami. Później także ozdobami 
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Nasze osiągnięcia 
 

Rozstrzygni ęcie konkursu na tytuł gazetki  
 
W konkursie na tytuł gazetki zwyciężyła Emilia Szetela z kl. 5c  propozycją: „Nowinki  
Szesnastki” . Nazwę dla gazetki zaproponowała w ostatnim dniu trwania konkursu, tj. 28 listopada. 
Jak się okazuje, udział w konkursie był doskonałą decyzją. 

Gratulujemy! 
 

II Dyktando Niepodległo ściowe „Po polsku o historii”  
 

Mistrzem szkoły został Michał Pomianek z klasy 6c, który zdobył 85 pkt. na 100 możliwych. 
Wicemistrzynią została uczennica z klasy 3c Nikola Mazur, a trzecie miejsce w szkolnym 
współzawodnictwie zajęła Weronika Strug z klasy 4b. 
 
W kategorii klas 3 w gronie laureatów znaleźli 
się uczniowie klasy 3c:  
 
I miejsce Nikola Mazur – 84,5 pkt., 
 
II miejsce Dominika Trojanowska -76,5 pkt., 
 
III miejsce Filip Wołowiec - 74,0 pkt. 

W kategorii klas 4: 
 
I miejsce Weronika Strug z 4b – 84 pkt.,  
 
II miejsce Piotr Bieniasz z 4c – 78,5 pkt.,  
 
III miejsce Julia Słysz z 4b – 71pkt. 
 

W kategorii klas 5: 
 
I miejsce Weronika Bogacka z 5a – 83 pkt.,  
 
II miejsce Jakub Glac z 5c – 80 pkt.,  
 
III miejscea Aleksandra Tyrakowska z 5a - 79,5 
pkt. 

W kategorii klas 6: 
 
I miejsce Michał Pomianek z 6c – 85 pkt.,  
 
II miejsce Claudia Sieńko z 6a - 83,5 pkt.,  
 
III miejsce Hubert Puzio z 6a - 82,5 pkt. 

Szkolny Konkurs Mitologiczny  

Lista laureatów: I miejsce - Zuzanna Dwornikowska kl.5c, II miejsce - Emilia Szetela kl.5c i Maria 
Olchowy kl.5c, III miejsce - Natalia Szaro kl.5 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe  

Matematyka: do II etapu (rejonowego) zakwalifikował się Patryk Bar z klasy 6b (opiekun  
pani Grażyna Myśliwiec – Gajdek). 

Przyroda: do II etapu zakwalifikowali się: Claudia Sieńko z klasy 6a i Wojciech Wojtasik z klasy 6a, 
a do III etapu zakwalifikował się Konrad Przybyło z klasy 6b  (opiekun pani Monika Szaro). 

Język polski: do III etapu zakwalifikowała się Claudia Sieńko z klasy 6a (opiekun pani Jolanta 
Baran). 

Międzyświetlicowy  Konkurs "Mój przyjaciel Mi ś"  

W kategorii klas trzecich II miejsce zajęła Helena Pasternak, a wyróżnienie otrzymała  
Łucja Babuchowska. 

 



Międzyszkolny turniej czytelniczy „Z Ani ą z Zielonego Wzgórza w szkole”  

Masymilian Celtner, Dominika Bać, Tamara Hul, Konrad Przybyło, Isabella Kominko zajęli  
III miejsce (opiekunem grupy była pani Magdalena Matwij)  

Międzyświetlicowy konkurs plastyczny pod hasłem „Chodzi je sień po lesie"  

Weronika Najda z klasy III b zajęła II miejsce w Międzyświetlicowym konkursie plastycznym  
pod hasłem „Chodzi jesień po lesie” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 17  
w Rzeszowie (opiekun –p. Aldona Akwarska –Stanisz)  

Międzyszkolny Konkurs „Soplicowo - centrum polszczyzny ”  

Julia Kolek z klasy 5a zajęła I miejsce w kategorii artystycznej tego konkursu (opiekun pani Jolanta 
Baran), natomiast w kategorii recytatorskiej uczennice Klaudia i Natalia Szaro z kl. 5c zajęły  
III miejsce (opiekun pani Bernadeta Słysz).  

Przegl ąd Teatrów Szkolnych im. Jana Pawła II  

10.12.2014r. klasa 5c pod opieką pani Bernadety Słysz zajęła II miejsce w Przeglądzie Teatrów 
Szkolnych im. Jana Pawła II, który odbył się w Łańcucie. 

 

 

Poznajmy się bliżej – prezentacja klas 
Dzisiaj przedstawiamy trzy klasy : 1c - wychowawczyni: mgr Urszula Sienko 
1d - wychowawczyni: mgr Małgorzata Cach i 1e – wychowawczyni: mgr Magdalena 
Ślęczkowska oraz nauczyciel wspomagający: mgr Aneta Romb. 
 

 

 

kl. 1c 

dużo szumu my robimy 

lecz i sporo się uczymy 

pani zawieść nikt tu nie 
chce 

bo pochwała wszystkich 
łechce 

 

 



 

 

 

 

kl.1d 

panią co dzień wykańczamy 

lecz gdy trzeba - nie ma 
plamy 

my się skupić potrafimy 

 i zebranych zachwycimy 

 

 

 

 

 

 

kl. 1e 

nasza klasa e widentnie liczna nie jest 

ale zajęć mamy fest 

i z paniami pracujemy 

czy też chcemy czy nie chcemy 

 

 

 



ALE SIĘ DZIAŁO … 
30 października 2014 r. odbyło się w naszej 
szkole uroczyste pasowanie klas pierwszych. 

Uczniowie przygotowali, wraz                                
z wychowawczyniami, wspaniały program 
artystyczny, po którym odbyło się uroczyste 
ślubowanie i pasowanie. Część oficjalną imprezy 
poprowadziła pani Agnieszka Małecka -
Szymańska. Po pasowaniu uczniowie i ich rodzice 
zostali zaproszeni do wspólnej zabawy                    
z konkursami i nagrodami. Uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomu i wspaniałe upominki 
ufundowane przez Panią Dyrektor. Po zabawie 
zaproszono na słodki poczęstunek. Wszyscy mogli 
też skosztować smacznych kanapek 
przygotowanych przez firmę cateringową 
Trafunek. 

Redakcja 

 

 

Byliśmy tam...Wycieczka do Warszawy 
 

W dniach 5.11- 6.11 odbyła się wycieczka  
do Warszawy dla klas 6, którą zorganizowała pani 
Magdalena Lubas. Zwiedziliśmy najważniejsze zabytki 
Stolicy (Łazienki, Stare Miasto i Zamek Królewski). 
Udaliśmy się także do małego miasteczka Konstancin- 
Jeziorna, aby zaczerpnąć powietrza z tamtejszej tężni.  

Wszyscy jednogłośnie stwierdzili,  
że najlepszymi punktami programu były: Stadion 
Narodowy i Centrum Nauk Kopernik.  

Wycieczka była udana i już czekamy  
na następne. 

Claudia Sieńko, Gabriela Biały i Inga Kapała 

PAMI ĘTAMY !!!  
 

W dniu 7.11.2014 w naszej szkole odbyła 
się akademia z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Przygotowały ją klasy: 4b i 5a. 
Uczniowie zabrali nas w podróż do przeszłości,  
w czasy, kiedy Polska zniknęła z mapy Europy  
i świata. Uroczystość uświetnił chór „Szesnastka” 
oraz zespół grający na dzwonkach. 

Claudia Sieńko 

 



 

W poniedziałek 17.11.2014r. klasa 6a uczestniczyła  
w zajęciach, które były nagrodą-niespodzianką  
za zajęcie I miejsca w  historyczno-literackiej grze 
miejskiej „Rzeszowskimi uliczkami”. Warsztaty 
odbywały się w bibliotekach miejskich: przy ul. 
Słowackiego i Sokoła 

                                                            Redakcja 

 
Dyskoteka andrzejkowa 

W dniu 19.11 w naszej szkole odbyła się 
już druga dyskoteka. Tym razem była to zabawa 
andrzejkowa. Jak zawsze wszyscy dobrze się 
bawili w rytm najnowszych przebojów, które 
zaproponował nam DJ Macio. 

Claudia Sieńko 
 

 

 

25 listopada Międzynarodowy Dzień Pluszowego 
Misia 

Uczniowie naszej szkoły przynieśli ze sobą 
ulubione maskotki, aby wspólnie wykonać 
pamiątkowe zdjęcie. W szkolnej bibliotece 
przygotowana została specjalna wystawa książek, 
dzięki której uczniowie mogli poznać misiowych 
bohaterów z literatury dziecięcej. 

Redakcja  

 

 

 



 

Karate moją pasją 
 

 

Karate Tradycyjne trenuję od pięciu lat. 
Treningi rozpocząłem i kontynuuję do dzisiaj            
w Akademii Karate Tradycyjnego w Rzeszowie          
u Sensei Marty Niewczas.  Zajęcia odbywają się trzy 
razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty. 
Należę do reprezentacyjnej kadry akademii. 
Treningi nauczyły mnie pracy nad sobą, 
systematyczności oraz tego, że przegrana to nauka 
na przyszłość, a swoje umiejętności należy 
doskonalić cały czas. Ważną zasadą w karate jest 
to, aby nigdy nie atakować jako pierwszy                    
i szanować swojego przeciwnika. Treningi opierają 
się na ćwiczeniu i doskonaleniu technik i walki          
z wyimaginowanym przeciwnikiem.  

Przez okres moich treningów zdobyłem          
7 stopni uczniowskich – noszę brązowy pas. Aby zdobyć pas mistrzowski, czyli 
czarny, muszę jeszcze zdobyć dwa stopnie uczniowskie, a następnie po ukończeniu 
14 roku życia przystąpić do egzaminu. 

W akademii mam wielu kolegów i koleżanek. Wspólnie, miło spędzamy czas 
na treningach, jeździmy też na zgrupowania oraz 
obozy letnie i zimowe. Kilka razy w roku jeżdżę na 
zawody. Podczas zawodów w karate tradycyjnym 
dzieci nie ma walki z przeciwnikiem, lecz jedynie            
z przeciwnikiem wyobrażonym. Sędziowie oceniają 
technikę, szybkość wykonania, siłę i precyzję.  
W zeszłym roku największym moim osiągnięciem było 
zajęcie 4 miejsca na Pucharze Polski Dzieci w Kata 
Drużynowym. W tym roku zakwalifikowałem się  
do dziecięcej kadry Polski i wyjechałem na I Puchar 
Świata Dzieci w Genewie „Children for Peace”. Z mojej 
akademii pojechałem ja wraz z trzema kolegami             
i koleżanką. Oprócz udziału w zawodach mieliśmy 
możliwość zwiedzić miasto oraz Ośrodek Naukowo – 
Badawczy CERN. 

                                               Michał Cieślak – klasa 5a 
 
 

 



DZI

Co to za dzie

Co to za dzie

To wśród nocnej ciszy Jezusek si

                                                  
 
 

 

 

 

MISTRZOWIE PIÓRA…

Dzień Niepodległości 

 

DZIŚ DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI, 

DZIEŃ POLSKIEJ WOLNOŚCI. 

GDY NAJLEPSZA POLSKA 

DOZNAŁA WOLNOŚCI. 

CZASEM PRZEGRYWAŁA, 

CZASEM WYGRYWAŁA. 

A TERAZ ZWYCIĘŻYŁA 

I NIEMCÓW POKONAŁA. 

Krystyn Szajowski - Gocek kl. 1b 

 

 
Święta 

 
Co to za dzień z karpiem na stole? 

Co to za dzień z kolędą na ustach? 

śród nocnej ciszy Jezusek się rodzi 

Witajmy Go wszyscy. 

 
 

                                                  Michał Dziopak – kl. 6a 

 

MISTRZOWIE PIÓRA…  

 



Imiona trochę inaczej 

 

Monika  
 

Bardzo sprytna jest Monika 
 i koziołki pięknie fika.  

Energiczna ta dziewczyna, 
 zwinną  pchełkę przypomina. 

 

Jakub 
 

Przy koledze Jakubie 
 to ja nawet szpinak lubię.  

Pewnie zostanie akwizytorem.  
Tak przekonuje! Albo aktorem. 

 

Dominik  
 

Cierpliwy.  
Co rano czeka na wyścigu wynik: 

 kto pierwszy z rodzinki 
 dopadnie drzwi łazienki. 

 

Robert 
 

Czasami bywa dziecinny.  
Przejmuje się losem innych  

do tego stopnia, że co niedziela 
płacze przy telenowelach. 

 

Andrzej  
 

Andrzej znany z tego, 
 że odrabia kolegom 
 z matmy zadania.  

Pisze też wypracowania. 
 

Aleksandra 
 

W kieszeniach i w plecaku 
 ma dwa tysiące pluszaków, 

 maskotki duże i małe.  
Obsiadły jej półki całe. 

 

Zuzanna 
 

Każdy chłopak zabierze ją do kina, 
bo jak obrazek jest to dziewczyna. 

Szczupłe ręce, długie nogi, 
choć stale wcina pierogi. 

 

Małgorzata 
 

Kto by pomyślał, że w Małgosi 
 tkwi tyle dobrej gosposi. 
Od rana sprząta i gotuje, 

 szkoda, że w szkole ma sama tróje. 
 

Piotr 
 

Piotr to taki kolega, 
 który ciągle gdzieś biega. 

Nie może spokojnie usiedzieć, 
musi o wszystkim wiedzieć. 

 

Katarzyna 
 

W dzień powszedni i w niedzielę 
 chodzić chce na karuzelę. 
Nikt zabawy nie popsuje, 
Kiedy cały świat wiruje! 

 

 

A. Rząsa, E. Szetela, A. Czaja i Z. Kalandyk z kl. 5c 

 

  



(najpopularniejsze odpowiedzi)

Ulubiona potrawa wigilijna:

Uczniowie                                            
1.Pierogi\Barszcz.                                 
2.Karp.                                                  
3.Kapusta z grzybami.                        
 
 

Wymarzony prezent:

Uczniowie                                           
1.Tablet.                                                
2.Telefon.                                              
3.Gra komputerowa The Sims.         
 
 

Uczniowie                                           
1.Przybieżeli do Betlejem.              
2.Dzisiaj w Betlejem.                        
3.Lulajże Jezuniu.                       
 
 

Tradycje kultywowane w gronie rodziny:

Uczniowie                                                             
1.Ubieranie choinki.                     
2. 12 potraw na stole.                        
3.Oglądanie filmu „Kevin sam w domu”.
 

                                                                          

 

 

ANKIETA 
(najpopularniejsze odpowiedzi) 

 
Ulubiona potrawa wigilijna:  

 
 

                                               Nauczyciele 
                                 1.Barszcz. 

2.Karp.                                                    2.Pierogi z kapustą. 
3.Kapusta z grzybami.                          3.Karp. 

Wymarzony prezent:  

 
 

                                          Nauczyciele 
                                               1.Książka. 
                                              2.Film. 

uterowa The Sims.          3.Spokój. 

Ulubiona kol ęda: 
 
 

                                           Nauczyciele 

1.Przybieżeli do Betlejem.               1.Wśród nocnej ciszy. 
jem.                        2.Cicha noc/Bóg się rodzi/Lulajże Jezuniu.

3.Lulajże Jezuniu.                              3.Przybieżeli do Betlejem/Dzisiaj w Betlejem.

Tradycje kultywowane w gronie rodziny:
 
 

                                                            Nauczyciele 

.                                           1.Dzielenie się opłatkiem.
2. 12 potraw na stole.                                        2.Ubieranie choinki 

filmu „Kevin sam w domu”.        3.Wspólny śpiew kolęd.

                                                                          Redakcja

 

2.Cicha noc/Bóg się rodzi/Lulajże Jezuniu. 
3.Przybieżeli do Betlejem/Dzisiaj w Betlejem. 

Tradycje kultywowane w gronie rodziny:  

opłatkiem. 

śpiew kolęd. 

Redakcja 



Kącik  Mola Książkowego 

Dla miłośników, książek przygodowych z odrobiną fantastyki, 

polecam książkę  pt.,,ZWIADOWCY” 

 

ZWIADOWCY 

Przyszłość piętnastoletniego Willa zależy od decyzji możnego barona. Sam Will 
najchętniej zostałby rycerzem, ale drobny i zwinny nie odznacza się tężyzną fizyczną, 
niezbędną do władania mieczem. Tajemniczy Halt proponuje chłopakowi przystanie  
do zwiadowców ludzi owianych legendą, którzy, jak wieść niesie, parają się mroczną 
magią, potrafią stawać się niewidzialni... Początek nauki u mistrza Halta to jednocześnie 
początek wielkiej przygody i prawdziwej męskiej przyjaźni. 

 

Dla fanów zagadek polecam ,,CENTURY” 

CENTURY 

Co sto lat ludzkość zostaje poddana próbie. Co sto lat czwórka nastolatków musi podjąć 
wielkie wyzwanie. Właśnie upływa kolejny wiek i nadszedł czas, aby wybrać tych, którzy 
sprostają zadaniu. 
Historia zaczyna się w Rzymie, Mieście Ognia. 

 
„29 grudnia, Rzym. W ciemnościach biegnie mężczyzna, trzymając w dłoni walizkę. Szuka 
czworga dzieci. Właśnie w tym momencie Elektra, Sheng, Mistral i Harvey wymykają się    
z hotelu, aby zwiedzać pokryte śniegiem miasto. Kilka godzin wcześniej nawet się  
nie znali, lecz właśnie odkryli, że łączy ich data urodzin: 28 lutego. Mężczyzna, widząc 
dzieci, nie ma wątpliwości. To właśnie ich szuka. Powierza Elektrze cenną paczkę i 
ucieka.        W środku dzieci znajdują dziwną, drewnianą mapę...”To dopiero początek 
wyzwania. 

Obydwie książki są niezwykle ciekawe i pełne humoru. 

 

                                                                             Marysia z klasy 5 



 

 

 

 

Dużo szczęścia, eee...To banalne :)
prezentów, aaa...To normalne :) Du
yyy...Nie wiem skąd ; Oj, po prostu
WESOŁYCH ŚWIĄT. 

Świąteczny SMS-ik do Ciebie wysyłam 
z życzeniami, które sama wymyś
szczęścia i radości, wielu prezentów
gości!  

W ten wigilijny dzień zaśnież
w kościele biją dzwony, przyjmijcie 
pełne radości, a w Nowym Roku szcz
zdrowia i pomyślności!  

Ile się gwiazdek mieni na n
orzechów błyszczy się w złotku. Tyle 
życzeń dzisiaj do Ciebie - Wesołych 
miły mój Kotku! 
 
 Niech ta Gwiazdka Betlejemska, która 
wschodzi tuż po zmroku, da Wam szcz
i pomyślność, w Święta oraz Nowym Roku.
 

Życzenia sms 

Redakcja 

 

 

cia, eee...To banalne :) Dużo 
...To normalne :) Dużo kasy, 

d ; Oj, po prostu 

ik do Ciebie wysyłam          
yczeniami, które sama wymyśliłam. Dużo 

prezentów i miłych 

Każdemu, obojętnie skąd, od 
zmroku - Wesołych i przyjemnych 
szczęśliwego Nowego Roku! 

 

ń śnieżony, kiedy        
 dzwony, przyjmijcie życzenia 

ci, a w Nowym Roku szczęścia, 

Pięknie ubrana pachnie choinka, przy stole 
siedzi cała rodzinka i wszyscy razem 
życzymy ci szczerze radosnych 
w miłości i wierze.  

gwiazdek mieni na niebie. Ile 
w złotku. Tyle ślę 

Wesołych Świąt, 

Święta Bożego Narodzenia to czas rado
i ukojenia, więc niech rado
zagości, a ukojenie Twe serce wymo
 

Niech ta Gwiazdka Betlejemska, która 
 po zmroku, da Wam szczęście  

ta oraz Nowym Roku. 

 
Miłości w sercu, drogowskazów na zakr

Życzę Ci na Nowy Rok i Wigilijne 

 

 

 

ąd, od świtu, aż do 
Wesołych i przyjemnych Świąt oraz 

liwego Nowego Roku!  

knie ubrana pachnie choinka, przy stole 
siedzi cała rodzinka i wszyscy razem 
yczymy ci szczerze radosnych Świąt            

ego Narodzenia to czas radości      
c niech radość w Tobie 

ci, a ukojenie Twe serce wymości. 

ci w sercu, drogowskazów na zakrętach 

 Ci na Nowy Rok i Wigilijne Święta! 



 
                                                           

KALENDARIUM

STYCZEŃ 

1.     Nowy Rok 

6.     Święto Trzech Króli 

14.   Dzień Osób Nieśmiałych 

21.   Dzień Babci 

22.   Dzień Dziadka 

27.   Międzynarodowy Dzień Pami

31.   Międzynarodowy Dzień Przytulania

 

LUTY 

2.    Ofiarowanie Pańskie 

9.     Międzynarodowy Dzień Pizzy

12.  Tłusty czwartek 

14.  Walentynki 

18.  Popielec 

21.  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

                                                           Nie zapomnij ! 

KALENDARIUM 

 

ń Pamięci Ofiar Holocaustu 

ń Przytulania 

ń Pizzy 

ń ęzyka Ojczystego 

 



Krzyżówka

 
 

 
 

5 
  

 
 
9 

 
1. Trwają od 24 do 25 grudnia
2. Magiczny dzień obchodzony 24 grudnia.   
3. Ciasteczka – przysmak 
4. Śpiewamy w okresie ś
5. Szukamy ich pod choink
6. Pomocnicy Mikołaja.
7. Ozdabiają choinki. 
8. Ciągnie sanie Mikołaja
9. Msza o północy. 
10. Kraj, w którym mieszka Mikołaj wraz z 
11. Dzielimy się nim i składamy sobie 
12. Gdy pojawi się na niebie, zasiadamy z rodzin
13. Przedstawienie z okazji 

 

Redaktorzy: Weronika Bogacka kl. 5a,Claudia Sieńko kl. 6a, Michał Dziopak kl. 6a, 
Aleksandra Miąsik kl. 6a,Inga Kapała kl. 6a,Gabriela Biały kl. 6a, Aleksandra Rząsa kl. 5c, 
Maria Olchowy kl. 5c, Agnieszka Czaja 5c, Zuzanna Kalandyk kl. 5c, Emilia Szetela kl. 5c
 
Opiekunki: mgr Agnieszka Małecka

                    mgr Jolanta Baran 
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Krzyżówka świąteczna 

 

 

 od 24 do 25 grudnia. 
ń obchodzony 24 grudnia.    

przysmak świąteczny. 
piewamy w okresie świątecznym. 

Szukamy ich pod choinką. 
Pomocnicy Mikołaja. 

e Mikołaja. 

Kraj, w którym mieszka Mikołaj wraz z pomocnikami. 
ę nim i składamy sobie życzenia. 
ę na niebie, zasiadamy z rodziną do stołu wigilijnego.

Przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Ola Miąsik, Weronika

 
Weronika Bogacka kl. 5a,Claudia Sieńko kl. 6a, Michał Dziopak kl. 6a, 

Aleksandra Miąsik kl. 6a,Inga Kapała kl. 6a,Gabriela Biały kl. 6a, Aleksandra Rząsa kl. 5c, 
Maria Olchowy kl. 5c, Agnieszka Czaja 5c, Zuzanna Kalandyk kl. 5c, Emilia Szetela kl. 5c

mgr Agnieszka Małecka-Szymańska 
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 do stołu wigilijnego. 

Ola Miąsik, Weronika Bogacka 
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Maria Olchowy kl. 5c, Agnieszka Czaja 5c, Zuzanna Kalandyk kl. 5c, Emilia Szetela kl. 5c 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


