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Co w szkole piszczy? 

 

30 października odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów  naszej  

szkoły. Wszystkie dzieci stawiły się w tym dniu ubrane na galowo,  miały birety i odznaki. Ceremonię  

prowadzili uczniowie: Mikołaj Kołacz (kl. IIIB) oraz Kamila Tajs (kl. IIIA). Na samym początku klasy II i III 

przywitały pierwszoklasistów i zaśpiewały piosenkę. Potem klasa I powiedziała wierszyki i uroczyście  

ślubowała godne reprezentowanie szkoły, dobre stopnie w nauce. Swoje pociechy oglądali wzruszeni  

rodzice. Na samym końcu był poczęstunek dla rodziców i dzieci. Na pamiątkę  pierwszaki dostały  dyplomy 

i słodycze. 



 

 

W tym miejscu chcemy poinformować, że zespół „Perełki Królowej Jadwigi” w składzie:  
Wiktoria Sala, Angelika Prymula, Jagoda Sarna, Marzena Cholewa, Natalia Chromy zajął  
I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej. WIELKIE GRATULACJE! 

 

  „ Spieszmy się kochać ludzi,  
tak  szybko odchodzą…”     

  
Ks.  Jan Twardowski 

 1 listopada  
 
to dzień Wszystkich Świętych.  
W tym dniu spotykamy się na  
cmentarzu, aby zapalić znicze,  
położyć kwiaty na grobach naszych  
bliskich i pomodlić się.  

Nie umiera ten,  
kto trwa  w sercach  
i pamięci naszej... 

W ten sposób okazujemy pamięć o nich. Szczególnie zaś pamiętamy o nauczycielach i  
pracownikach szkoły:  Elżbiecie Lizak, Annie Krzyżanowskiej, Anastazji Kania,  
Helenie Sałapatek, Józefie Pająku, Antonim Kwiatku, Marii Chromy i o naszym  koledze  
Grzesiu Kiełbusie. 

to data naszego bardzo ważnego święta narodowego.  W tym roku wypada 101-a rocznica  
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji dnia 8 listopada  
odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Uczniowie klas 5a , 6a i 6b pod opieką Pani  
Renaty Dyrcz i Pani Beaty Knapczyk przygotowali pełen emocji występ. Najpierw uczennice z 
klasy 6b zaśpiewały piosenkę pt. ,,Polska Flaga’’. Później uczniowie klasy 6a zaprezentowali 
wspaniałą lekcję historii, przygotowując gazetkę , która miała przypomnieć nam o ważnych  
datach, postaciach historycznych. Następnie odbyło się emocjonalne i wzruszające  
przedstawienie rozbiorów Polski. Ten apel na długo pozostanie nam w pamięci. 

 11 listopada 

Święto Narodowe z dużej? 



5 listopada obchodziliśm y po raz kolejny w  naszej szkole Międzynarodowy Dzień 
Postaci z Bajek. W  tym   dniu  uczniowie przebrali się za swoje ulubione  postacie  z 
bajek  książkowych i filmowych.  Jak miło i kolorowo była na korytarzach i w salach lekcyjnych!  
Nie mogło obyć się bez konkursu na najciekawsze przebranie. Jury wyróżniło i nagrodziło sześć 
osób z klas I-III oraz pięć osób z klas IV-VIII., którzy wykazali się samodzielnością i 
kreatywnością przygotowując przebranie. Pełną galerię zdjęć można obejrzeć na stronie 
internetowej szkoły. A oto  wyróżnieni: 

W tym dniu  miało miejsce również pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników biblioteki 
szkolnej. Uczniowie po  zapoznani się z  regulaminem biblioteki  złożyli uroczyste ślubowanie,  że 
będą czytać i szanować książki oraz często odwiedzać bibliotekę. Pasowania dokonała Pani 
wicedyrektor  Jadwiga Wrzodek. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy , słodycze oraz 
zakładki. Uroczystość uświetnił występ klasy  IIIb , która specjalnie przygotowała na ten dzień 
bajkowe przedstawienie. 



 

 

 

,,Lekcja w kinie” 
26 listopada  klasy VI b i VII uczestniczyły w lekcji kinowej, która miała miejsce w  

Kalwarii Zebrzydowskiej. Na początku pan opowiadał  o gatunkach filmowych,  

następnie zrobił nam krótki test, w którym sprawdził, czy  umiemy rozpoznać gatunki 

filmowe. Potem obejrzeliśmy film ,,Między nami kosmos”. Byliśmy wzruszeni. Film 

trwał 2,5 godz. Film opowiadał o chłopcu, który urodził się na Marsie lecz postanowił 

uciec na Ziemię i znaleźć ojca. Znalazł zdjęcie jego mamy i prawdopodobnie taty. Jego 

mama zmarła przy porodzie, więc został mu tylko tato. Znalazł obrączkę, ale okazało się 

że ona należała do brata jego mamy. Film skończył się na tym, że chłopczyk znalazł ojca 

i powrócił na Mars. 

Wieczór Andrzejkowy  
kończy okres zabaw i rozrywek przed Adwentem. Istotną część wieczoru zgodnie  z tradycją  
stanowią wróżby, które mają charakter zabawowy. Najpopularniejszy sposób wróżenia to lanie 
wosku przez klucz do wody. Cień klucza oznacza wróżbę na przyszłość.  
Inną wróżbą jest wkładanie wróżb do ciasteczek. Osoba, która je ciastko znajdzie w nim wróżbę. 
Znane jest też przebijanie kartek z imionami chłopców lub dziewczyn pinezką lub igłą.  
Można również położyć na stole trzy talerze i pod pierwszym włożyć pierścionek, który wróży 
małżeństwo, pod drugi  włożyć lalkę, która wróży potomstwo, pod trzeci natomiast różaniec,  
który wróży pójście do zakonu.  

 

A tak się bawili uczniowie młodszych klas na tegorocznej zabawie andrzejkowej w szkole… 



 

 

6 grudnia do naszej szkoły przybył  w yczekiwany przez dzieci Święty Mikołaj.  
                         Niektórzy nawet twierdzą,   że przyjechał na saniach ciągniętych przez renifery… ;)  
                             Razem      ze swoimi pomocnikami rozdawał paczki uczniom, czym sprawił im  
                               dużo  radości.  

Wywiad 

W drugim numerze gazetki  prezentujemy wywiad z Panią wicedyrektor Jadwigą  Wrzodek. 

1.Czy podoba się Pani praca w szkole? Tak. Od początku chciałam pracować w szkole,  

ponieważ lubię dzieci i nie wyobrażałam sobie innej 

pracy. 

2. Jakie studia Pani ukończyła? Edukację Wczesnoszkolną na Uniwersytecie Śląskim. 

3. Co zdecydowało o tym , że pracuje  
    Pani w szkole? 

Marzenia, sympatia do dzieci. Po prostu kocham 

dzieci. 

4. Jaki jest Pani ulubiony przedmiot  
     szkolny? 

Bardzo lubię język polski. 

5. Co sądzi Pani o noszeniu mundurków? Podoba mi się , że wszyscy poprzez noszenie  
mundurków są do siebie podobni .Tak powinno być 
w każdej szkole. 

6. Co zmieniła by Pani we współczesnej  
     szkole? 

Chciałabym , aby każda klasa miał tablice  
interaktywną i każdy uczeń miał swój  tablet. 

7. Ile ma Pani dzieci? Dwie córki-Justynę i Kasię. 

8.   Jakie jest Pani ulubione zwierzę? Pies .Mam psa rasy bokser  wabi się Majk, którego 

bardzo lubię. 

9. Jak Pani spędza wolny czas? Bardzo często wychodzę na spacery ze swoim pie-

skiem , który to uwielbia. 

10. Jakie jest Pani marzenie? Moim marzeniem jest zwiedzanie rożnych krajów. 

Poznanie ich obyczajów i zwyczajów oraz podziwianie 

ich zabytków. 

DZIĘKUJEMY PANI ZA UDZIELENIE WYWIADU! 



 

 

Chcąc lepiej poznać pierwszoklasistów, przeprowadziliśmy z nimi 
wywiad. A co się dowiedzieliśmy, przeczytajcie sami! 
 
 
 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIELENIE WYWIADU! 

1.CZY LUBICIE SWOJĄ NAUCZYCIELKĘ? 
-Większość klasy odpowiedziała : TAK. 
 
2.JAKI KOLOR LUBICIE? 
-Powtarzały się kolory takie jak: ZIELONY, FIOLETOWY, NIEBIESKI. 
 
3.KIM CHCECIE ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI? 
-Większość chłopaków odpowiadało-POLICJANTEM 
-A niektórzy: BUDOWNICZYMI, STRAŻAKAMI 
-U dziewczynek pojawiły się takie zawody jak: PIOSENKARKA,TANCERKA. 
 
4.GDZIE BYLIŚCIE NA WAKACJACH? 
-Padały takie odpowiedzi,  jak: MORZE BAŁTYCKIE, DOM, ZA GRANICĄ. 
 
5.JAKIE MIEJSCA CHCIELIBYŚCIE ODWIEDZIĆ ? 
-Padały takie odpowiedzi, jak: MORZE BAŁTYCKIE, PORTUGALIA. 
 
6.JAKIE LUBICIE SMAKI LODÓW? 
-Wśród najczęściej wymienianych były: CZEKOLADA, TRUSKAWKA,ŚMIETANKA, MANGO. 
 
7.CZY CHCE WAM SIĘ WSTAWAĆ RANO DO SZKOŁY? 
-Większość klasy odpowiedziała: NIE 
-Jednak znalazły się osoby, które odpowiedziały: TAK 
 
8.JAKIE MACIE ZWIERZĄTKO? 
-Wśród posiadanych przez dzieci są: PIES, KOT, KURY . 
 
9.CZY MACIE JAKIEŚ RODZEŃSTWO W TEJ SZKOLE? 
-Połowa klasy ma,  a połowa nie. 
 
10.CZY ODNAJDUJECIE SIĘ W TAKIEJ DUŻEJ SZKOLE? 
- Odpowiedzieli, że mylą im się niektóre miejsca. 
 



 

 

 
Pedagog radzi… 

 Zasady Dobrego Wychowania 
Kultura to nie surowe przepisy, które nas ograniczają. Uwierzcie mi, one nam bardzo pomagają. 
Ludzie od razu życzliwiej na Ciebie patrzą. Teraz, wczoraj, dzisiaj – dobre maniery zawsze dobrze 
o Nas świadczą. Uważajcie i  nie myślcie tylko o sobie. Rozejrzyjcie  się dookoła wokół Was -  
rodzina, koledzy, przyjaciele i szkoła więc: Nie zapominajmy o stosowaniu ważnych słów: 
 „Dzień dobry”, „Dziękuję”, „Proszę”, „Przepraszam”, „Do widzenia”. 
Gdy już Ci się zdarzy postąpić niekulturalnie, nie cofaj się w kąt, lecz użyj tego magicznego słowa -   
przepraszam. I zapamiętaj – na co dzień, od święta, po prostu zwyczajnie etyki słowa i savoir-
vivru przestrzegaj!  Gdyż  kultura osobista jest wizytówką każdego człowiek  
a zwłaszcza ucznia. 

Teraz kilka szczegółowych rad dla uczniów Szkoły Podstawowej  
im. Św. Królowej Jadwigi , gdyż  uczeń szkoły, którego jest patronką, powinien 

przestrzegać  NASZEGO KODEKSU SZKOLNEGO. 
1. Mówi jako pierwszy „dzień dobry” pracownikom szkoły,  wchodzącym do szkoły i   starszym 
nawet , gdy ich nie zna.. 

 wyjmuje ręce z kieszeni, gdy się kłania lub z jakąś osobą rozmawia 

 pamięta, że do sal lekcyjnych pierwsze wchodzą dziewczęta. 
2. Nie bije, nie zaczepia nikogo, nie stosuje przemocy. 
3. Dba o higienę i porządek w miejscu, w którym przebywa: 

 nie niszczy pomocy dydaktycznych i mienia szkoły, 

 nie rzuca śmieci w klasie, na korytarzu, nie pisze po ławkach. 
4. W czasie lekcji zachowuje się właściwie: 

 wstaje, gdy nauczyciel się do niego zwraca, 

 nie przerywa, gdy wypowiada się ktoś inny, 

 nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

 nie je, nie pije, nie żuje gumy na lekcjach, 

 nie wychodzi z ławki bez powodu, 

 stara się być aktywny. 
5. Dba o kulturę języka: 

 grzecznie zwraca się do innych, 

 nie używa wulgarnych słów, 

 nie krzyczy, ale rozmawia, nie prowadzi dyskusji podniesionym tonem. 
 6. Jest prawdomówny i odpowiedzialny: 

 ma odwagę przyznać się do winy, 

 nie zrzuca odpowiedzialności na innych, ale ponosi ją sam, nie kłamie. 
7. Kulturalnie zachowuje się w czasie szkolnych uroczystości. 
8. Pamięta o kulturalnym zachowaniu poza szkołą: 

 ustępuje miejsca osobom starszym, 

 chroni przyrodę, nie zaśmieca, nie niszczy otoczenia, 

 kłania się osobom, które zna. 
 Zacznijcie od dziś  - dobro i kultura , które okazujecie innym zawsze do Was powrócą, pamiętaj-
cie! POWODZENIA! 



 

 

 
 

  
,,W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza 

Polecamy                                         R e c e n z j a    k s i ą ż k i 

Ogłoszenia biblioteki szkolnej 
 Wyniki międzyklasowego konkursu na Najciekawszy Plakat Promujący Czytelnictwo i  
 Bibliotekę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Zwycięzcą konkursu na Najaktywniejszego Czytelnika miesiąca października została  

Patrycja Chromy z klasy IV. GRATULUJEMY! 
 Biblioteka zaprasza do udziału w comiesięcznym Nieustającym Konkursie Czytelniczym. 

Co miesiąc losowanych jest sześć osób, które oddadzą poprawnie rozwiązane zadanie  
czytelnicze na dany miesiąc. W grudniu wyznaczone są dwa zadania dla klas  
I-VIII: pierwsze polegające na wymyśleniu i napisaniu krótkiego wierszyka o 
Świetach Bożego Narodzenia a drugie: na zilustrowaniu na kartce A4 swojej ulu-
bionej kolędy. Na prace BIBLIOTEKA czeka do  7 stycznia 2020r. 

 

Klub Miłośników Książki 
 

 

Książka opowiada o przygodach Stasia Tarkowskego i Nel Rawlison. Dzieci te zostają  
porwane na rozkaz proroka Mahdiego. Książka opisuje teren, w którym  znajdują się  
dzieci. Są opisani również inni bohaterowie. Są też dzikie zwierzęta i przyroda, której nie 
znamy. Staś był bardzo dojrzały jak na swój wiek. A Nel słodziutka i piękna. Staś był  
odpowiedzialny za Nel i w wielu przygodach wykazywał się tą cechą. Najbardziej przejęta  
była Nel. Martwiła się o słonia, który utknął w kanionie. Książka jest ciekawa, dlatego warto 
ją przeczytać.  

 

 II MIEJSCE 
KLASA VIII B 

I MIEJSCE 
KLASA II B 

 III MIEJSCE 
KLASA VI A 



 

 

    Kącik kulinarny 

 
Składniki: 
 1 kg ugotowanych ziemniaków przeciśniętych przez praskę 
 trochę mąki do masy 
 2 łyżki oliwy 
 1 jajko 
 szczypta soli 
 pieprz do smaku 
 2 łyżki masła 
 2 ząbki czosnku 
 
Przygotowanie: 
Jarmuż zeszklić na  maśle, dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, szczyptę soli, pieprz   
i ostudzić. 
 
Masa: 
Do ziemniaków dodać jajko, oliwę i jarmuż. Wymieszać składniki i wyrobić ciasto. Podzielić na 
części, uformować wałeczki. Na wrzącą wodę wrzucać partiami.  Można do tego dodać sosik,   
najlepiej z grzybów leśnych. 

 

 

Przepis na 
 

KOPYTKA Z JARMUŻEM 

 



 

 

Sportomania 

Dnia 7 listopada w SP nr 1 w Budzowie odbyły się gminne zawody sportowe dla 
klas I – III „Mały Mistrz”. W zawodach tych wzięli udział uczniowie z naszej 
szkoły z klas IIIa i IIIb w składzie: Tajs Kamila, Szczepaniak Daria, Ogłaza Julia, 
Salawa Milena, Chromy Jakub, Karcz Szymon, Kołacz Mikołaj oraz Sala Jakub. 
Rywalizacja sportowa polegała na pokonywaniu torów przeszkód w jak  
najkrótszym czasie, pamiętając jednocześnie o prawidłowym wykonywaniu  

ćwiczeń. Po podliczeniu wszystkich punktów uczniowie naszej szkoły zajęli 3 miejsce.  
W listopadzie i grudniu odbyły się zawody w tenisa stołowego, w których wzięli udział  
uczniowie naszej szkoły. W zawodach indywidualnych z klas VI o miano mistrza gminy walczyli: 
Ania Kazanowska – Krupa, Jagoda Sarna, Beata Lenik, Sandra Szczerbak, Karol Lenik, Miłosz  
Kania, Jonasz Pęcek i Tomek Malina. Ania Kazanowska – Krupa oraz Miłosz Kania zdobyli w  
gminie I miejsce i wzięli udział w zawodach powiatowych (Ania zajęła w nich VII miejsce). Oprócz 
nich do zawodów powiatowych zakwalifikowali się Beata Lenik i Tomek Malina, zajmując w  
gminie IV miejsce. Z klas VIII-mych w zawodach indywidualnych wzięli udział: Martyna Sala, 
Agata Lenik, Paulina Kołacz, Asia Kachnic, Michał Chromy i Aleksander Kazanowski – Krupa. 
Agata Lenik zajęła II miejsce i reprezentuje gminę na zawodach powiatowych. 

Zawody drużynowe także przyniosły sukces uczniom naszej szkoły, ponieważ drużyny 
dziewcząt i chłopców z klas VI-tych zostały mistrzami gminy. Drużyny wzięły udział w zawodach 
powiatowych, gdzie zajęły miejsca: dziewczęta (Ania Kazanowska – Krupa, Sandra Szczerbak,  
Beata Lenik) III miejsce, a chłopcy (Miłosz Kania, Tomek Malina, Jonasz Pęcek) II miejsce.  
Zajęcie przez chłopców II miejsca w powiecie daje przepustkę na półfinał wojewódzki, który  
odbędzie się w styczniu w Nowym Targu. Na zawodach gminnych uczniów klas VIII – mych wzięli 
udział uczniowie: Agata Lenik, Paulina Kołacz, Martyna Sala, Michał Chromy i Aleksander  
Kazanowski – Krupa. Drużyna dziewcząt zajęła II miejsce. Wszystkim zawodnikom serdecznie 
gratulujemy!                                                                                   

                                                                   (Pani A. Wanielista) 



 

 

Wolontariat „Anioł” nieustająco stara się dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących pomocy i 
wsparcia. W ramach Światowego Dnia Ubogich została przeprowadzona akcja zbiórki żywności, 
środków czystości oraz ciepłych ubrań. W akcji wzięło udział 70 osób z naszej szkoły. Produktami 
obdarowaliśmy mieszkańców Przytuliska Św. Alberta w Krakowie oraz przygotowaliśmy paczki 
świąteczne dla osób samotnych z naszej miejscowości. 
6 grudnia – w myśl słów „ … i Ty możesz być Św. Mikołajem” przeprowadziliśmy akcję „Ciasteczka 
dla Szczepana”. Zebraliśmy kwotę 1330 zł, która wraz z życzeniami świątecznymi zostanie  
przekazana rodzinie Szczepana Kachnica z Bieńkówki. 
Wolontariusze przygotowali świąteczne stroiki i życzenia, które przed świętami Bożego  
Narodzenia zaniosą do osób samotnych i chorych z naszej miejscowości. Wolontariusze dziękują 
wszystkim za zaangażowanie i wsparcie naszych akcji. Każde dobro do nas powraca. 
Starajmy się iść przez życie z miłością, pochylajmy się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, nad 
biednymi i chorymi. Wybaczajmy sobie, darujmy i nie rozdrapujmy ran. Słuchajmy i bądźmy 
wdzięczni. Żyjmy godnie. Idźmy drogą prawdy. 
Człowieku – pozwalaj się kochać, okazując swą słabość i niedoskonałość, a wtedy staniesz się  
wielki. 

Z sercem – wolontariat „Anioł” 

Wolontariat 

 

Tradycją naszej szkoły są kalendarze adwentowe, które uczniowie z klas IV-VIII wykonują  
samodzielnie w domu. Na początku Adwentu wręczają je samotnym osobom i emerytowanym  
nauczycielom z Bieńkówki. 

 



 

 

Kupujesz mnie do  
jedzenia, ale nigdy 
mnie nie jesz. 
Czym jestem? 

Zrób to sam! 

W tym numerze gazety zachęcamy Was do zrobienia kartki świątecznej.  

 

Konkurs dla czytelników gazety 

W tym numerze zadaniem konkursowym jest wykonanie kartki świątecznej 
według zamieszczonej powyżej instrukcji. Gotową pracę należy oddać do biblioteki 
w terminie do  15 lutego.  
Zachęcamy gorąco do udziału w konkursie. Wśród oddanych prac zostaną  
wyłonione trzy najładniejsze. Na zwycięzców czekają nagrody! 

Zagadki 

Które koło nie rusza się 
podczas skręcania w 
prawo? Od piórka jestem lżejsy, 

ale powstrzymać na dłu-
go nie zdoła mnie najsil-
niejszy. Czym jestem? Co zawsze spada, ale nigdy nie wznosi? 

Jeśli znasz odpowiedzi na te pytania, odwiedź bibliotekę, szepnij rozwiązania pani bibliotekarce  
a otrzymasz  cukiereczka. 

Potrzebujesz: kolorową oraz białą kartkę  
formatu A4 z bloku technicznego, pół zielonej 
kartki A4, kolorowe kartki, z których wykonasz 
ozdoby. 
 Wykonanie: kartkę złóż na pół a następnie 

otwórz i boki kartki zegnij do środka. 
 Z zielonej kartki wytnij dwa kwadraty o 

wymiarach 3 cm x 3 cm, dwa kwadraty o 
wymiarach 5 cm x 5 cm i dwa kwadraty o 
wymiarach 7 cm x 7 cm. 

 Złóż wszystkie kwadraty tak, aby powstały 
trójkąty. 

 Przyklejaj je od najmniejszego, który  
będzie znajdował się najwyżej aż do  
największego, który będzie najniżej. 

 Wytnij gwiazdkę , przetnij ją na pół i  
przyklej na szpic choinki. 

 Na choince możesz przykleić cekiny jako 
bombki. 

 Z białej kartki wytnij dwa kółka ( jedno 
większe, drugie mniejsze), wytnij  
niezbędne atrybuty bałwana (szalik,  
czapkę, oczy, nos itp.). 

 Ułóż elementy bałwana, przyklejając go na 
kartkę wewnątrz kartki. 

 W środku kartki  można napisać życzenia. 
 



 

 

Od Weroniki dla Karoliny 
Od Kamili dla Darii i Marceliny z 3a 
Dla Kamili i Darii od Marceliny 3a 
Od Krzyśka dla Bednarka 
Dla Jagdzi,  Hanusi i Toudi od Majusi 
Z okazji urodzin dla Werki z 6b 
Najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i  
spełnienia marzeń dla Wiktorii od Marysi 
Dla puciu z 6b <3 
Od dziewczyn z 7 dla Korbelka 
Od rudej dla Dominika  
Od największych fanek dla Wiktora poety z 7 
Od psiapsiółek dla psiapsi 
Od dziewczyn z 7 dla chłopaków z 7  
Dla Wiktorka  Pomidorka od  Janka Ozbanka 
Dla Adama od Jasia (; 
Dla grupy kanapeczek z 6b 
Dla człowieni od człowienia 
Od Krasnala dla Andrzeja, tancerki, Elfa i  
berlinki 
Dla Wiktorii z okazji urodzin—Marcelina 
Dla Pani Gosi Krzanik od kl. 3b 
Od Mika dla kochanej Mai 

Od  Weroniki dla Kamili 
Dla kochanego braciszka Wiktora od Zosi 
Dla Marceliny i Marysi z 3a 
Dla Pani Wierzbickiej od 6b 
Dla kochanego brata z 8a 
Od Ani (Hanusi) dla Toudi (Sandry) 
Od klasy 6a dla kochanej Pani Reni Dyrcz 
Od Ani dla Marzeny 
Od Kamili dla moich BFF 
Dla Asi od Olka z kl. 8b AJ LOWE 
Od  Weroniki dla  Dawida 
Dla Team B od wielbicielki z 6b 
Dla gangu rozmownych dziewczyn od  
Majusi 
Dla Martyny i Marceliny z 3a 
Dla Natalii Trupković z 5a 
Dla Oliwki Jończyk od Martyny 
Dla chłopaków z 6a od dziewczyn 
Od Darii dla Nataszki i Kamili z 3a 
Od Wiki F. dla Agusi z 5b 
Od dziewczyn z 5b dla Gadzinki 
Od  Wiki i Agi dla Gadzi 
Od Justyny dla Kamilka 
Dla Pani Małgorzaty Krzanik od Darii Kot 

Zespól redakcyjny: Malw ina Kot, W iktoria Fus, K laudia Knapczyk,  

Amelia Szczerbak, Agnieszka Ogłaza, Wiktoria Chromy, Kornelia Kwiatek,  

Oliwia Jończyk, Beata Lenik , Julia Gaura, Zofia Gaura, Michał Malina 

Opiekunowie: pani  Barbara Wierzbicka i pani Małgorzata Stanaszek 

 

 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

życzymy  miłości i nadziei,  
siły i pociechy,  

pokoju i radości przy świątecznym stole. 
A w Nowym Roku zdrowia i wszelkiego 

Bożego błogosławieństwa! 
 

Zespół redakcyjny 
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