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W tym numerze: 

Z życia szkoły: Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, Pasowanie pierwszaków na czytelników, 
Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Spotkanie 
autorskie, wycieczka klas ósmych do Oświęcimia, Niezwykła lekcja w 7b, Mikołajki, Apel z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 
Wywiad z Panem woźnym Bartłomiejem Maliną  
Nasze pasje: o zamiłowaniu Mikołaja i Jonasza do recytowania 
Kącik językowy: słownictwo świąteczne 
Pedagog radzi… 
Kącik Miłośników Książki: dwie książki godne polecenia 
Wolontariat Anioł: akcje charytatywne 
Kącik kulinarny: przepis na makowiec zawijany i pierniczki 
Zrób to sam: makaronowa choinka 
Suchary, Dedykacje, Życzenia 
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Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 

5 listopada obchodzony był  Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Po raz kolejny chcąc uczcić  to święto w 
naszej szkole uczniowie przebrali się za różne bajkowe postacie. Podczas lekcji komisja chodziła od klasy do 
klasy oglądając wspaniałe stroje, robiąc zdjęcia i częstując uczniów cukierkami. Wśród postaci były 
księżniczki, piraci, Piotruś Pan, Pippi, Kot w butach, Bob budowniczy, Kopciuszek, czerwony Kapturek i wiele 
wiele innych. Komisja wyróżniła przebrania, które były zrobione własnoręcznie i wymagały wysiłku. Uczniom 
ten dzień bardzo przypadł do gustu i chcieliby go obchodzić codziennie. Już niebawem galeria wszystkich 
zdjęć do obejrzenia na stronie internetowej szkoły. W związku  z tym dniem biblioteka szkolna zorganizowała 
konkurs, który polegał na wykonaniu z plasteliny, masy solnej lub modeliny bajkowej figury. Wszystkie 
wykonane prace były przepiękne! 

 

 

 

 

Pasowanie na czytelników biblioteki szkolnej 

8 listopada odbyło się pasowanie pierwszaków na czytelników szkolnej biblioteki. Zapewne dla uczniów klas 
pierwszych  był to dzień pełen wrażeń. Uczniowie klasy Vb  przygotowali dla pierwszoklasistów krótkie 
przedstawienie opierające się na bohaterach różnych bajek. Dzieci miały również okazję odpowiedzieć na 
kilka zagadek dotyczących znanych nam bardzo bajek, takich jak np. ,,Jaś i Małgosia’’, ,,Sierotka Marysia’’, 
,,Kot w butach” , ,,Czerwony Kapturek‘’,  ,,Calineczka’’ i wiele innych. Każde z dzieci bardzo zaangażowało się 
w zabawę, a całego przedstawienia słuchało z uwagą.  Pierwszoklasiści poznali zasady dotyczące zachowania 
w bibliotece szkolnej oraz dowiedzieli się jak dbać o książki. Na koniec uczniowie posłuchali piosenki. Od tej 
pory stali się przyjaciółmi oraz czytelnikami szkolnej biblioteki. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci 
otrzymały dyplomy, ręcznie wykonaną zakładkę, oraz słodycze.   

 

 

Z życia szkoły 
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11 listopada 

11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. Uczniowie klas V przygotowali spektakl nawiązujący 
do historii naszego państwa. Szczególny akcent położono na moment odzyskania wolności po 123 latach 
zaborów. Wyeksponowano udział legionów Piłsudzkiego w walce o niepodległość. Wzruszającym momentem 
było recytowanie wierszy o Polsce. Widzom podobały się natomiast żołnierskie piosenki oraz taniec z 
szarfami.  

 

 

 

 

 

Dzień Pluszowego Misia 

25 listopada w naszej szkole odbył się ”Dzień pluszowego misia”. W tym dniu każdy mógł przyjść ze swoim 
pluszakiem do szkoły. Równocześnie odbył się konkurs na najpiękniejszą opowieść o swoim misiu. Na 
konkurs wpłynęło 57 prac. Wszystkie piękne, bardzo osobiste i wzruszające. Komisja konkursowa wyłoniła 
zwycięzców. W kategorii klas  I- III: I m – Sebastian Wojdyła, II m – Julia Kosmąd, Liliana Ogłaza, Mikołaj 
Bogdał, III m – Wiktoria Giza, Kacper Rymarczyk. Wyróżnienie : Krzysztof Frys. W kategorii klas: IV – VIII 
I m. – Karolina Malina, II m. – Sebastian Jończyk, Piotr Wrona, III m. – Martyna Kania, Weronika Tajs, 
Wyróżnienie Kinga Pęcek , Patrycja Chromy  
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Andrzejki 

Tym razem tradycji nie stało się zadość. Z powodu pandemii nie mogliśmy spędzić ich razem. Niektóre klasy 
zorganizowały sobie, zwłaszcza te młodsze, klasową zabawę Andrzejkową. Były śpiewy, tańce, wróżby. 
Natomiast klasy starsze 6-8 25.11 od godziny 18 do 21 spędziły czas w gronie klasy oglądając filmy. Był to  
,,Andrzejkowy Wieczór Filmowy’’. Każda klasa miała za zadanie przygotować dwa filmy różnego gatunku. 
Ciekawe jest to, że największą popularnością cieszyły się komedie, filmy przygodowe i bajki. Nie brakowało 
fanów filmów grozy.  Wieczór filmowy okazał się bardzo dobrym sposobem, aby klasy się zintegrowały.  Być 
może warto w przyszłości znów spotkać się i tak miło, i przyjemnie spędzić czas w szkole. 

 

 

 
 

 

Spotkanie autorskie 

2 grudnia odbyło się spotkanie z panem Wiesławem Drabikiem, autorem książek dla dzieci. Na to spotkanie 
zaproszeni zostali uczniowie klas I-III. Było to zapewne pierwsze w ich życiu spotkanie na żywo z pisarzem i 
niezapomniana „uczta czytelnicza”. Autor w sposób bardzo ciekawy prezentował fragmenty swoich książek. 
Zadawał uczniom zagadki i zadania, nagradzał, dzięki czemu uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w 
spotkaniu. Była okazja również zakupić książki z autografem. 
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Wycieczka do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau 

3 grudnia klasy ósme wzięły udział w wycieczce, która zostanie zapamiętana jako żywa lekcja historii. 
Podzieleni na 2 grupy ustawiliśmy się pod bramą z napisem ,,Arbeit macht frei” i stąd rozpoczęliśmy 
zwiedzanie bloków w muzeum Auschwitz-Birkenau. Wszyscy skupieni i poważni słuchali z zapartym tchem 
przewodnika, który przybliżył nam historię tego wrażliwego miejsca. Przy bloku 11 znajduję się tzw. ściana 
śmierci, gdzie dokonywano rozstrzeliwań. W tym miejscu delegacje wycieczek zawsze składają wieńce i 
zapalają znicze ku czci tych, którzy tu polegli. Następnie udaliśmy się do Brzezinki i tam mogliśmy zobaczyć 
miejsca, w których żyli więźniowie. Przekonaliśmy się, w jak strasznych warunkach funkcjonowali na co dzień. 
Pod koniec podeszliśmy do tablic napisanych w różnych językach. Są one dowodem na to, jak wielu ludzi z 
różnych części świata zginęło. Tej niecodziennej lekcji historii nigdy nie zapomnimy i głośno będziemy 
krzyczeć ,, Nigdy więcej wojny”. 

 

Niezwykła lekcja w 7b 

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie… 

Lekcja będzie, lekcja będzie… 

Klasa 7b uczestniczyła w niezwykłym obrzędzie dziadów, nawiązującym do dramatu Adama Mickiewicza. W 
sali lekcyjnej, odpowiednio przygotowanej do tego obrzędu, uczniowie wcielający się w rolę chóru wieśniaków 
i wieśniaczek zgromadzili się wokół trumny i wraz z guślarzem odprawili uroczystość, czytając głośno utwór 
,,Dziady, część II”. W ten sposób mieli możliwość zapoznać się z treścią lektury oraz przeżyć niezwykły czas. 

 

Św. Mikołaj 

Święty Mikołaj – postać starszego mężczyzny z białą brodą ubranego w czerwony strój, który w okresie świąt 
Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Nigdy nie mówi, 
gdzie pracuje, ale jeden z jego elfów wygadał się, że w pobliżu Bieguna Północnego, w późniejszym czasie 
jednak jeden z kolejnych elfów zaprzeczył temu i powiedział, że pracuje w Laponii. W Polsce Mikołajki 
obchodzone są tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Miry. Rankiem tego dnia 
dzieci, które przez cały mijający rok były grzeczne, znajdują prezenty, ukryte pod poduszką, w buciku lub w 
innym specjalnie przygotowanym w tym celu miejscu (np. w skarpecie). 

W naszej szkole 6 grudnia w poniedziałek przyszedł do nas święty Mikołaj we własnej osobie! Dostaliśmy 
paczki, w których znajdowało się mnóstwo słodyczy, kalendarz adwentowy z czekoladkami. Bardzo dużo osób 
ubrało się na czerwono i sprzedawało ciastka w ramach akcji charytatywnej. Mikołaj przyszedł w asyście 
anioła, elfa z aparatem oraz renifera w okularach, który przyniósł wszystkie prezenty, żeby nie obciążać św. 
Mikołaja. Chcielibyśmy, żeby taki dzień był codziennie! Dziękujemy bardzo Mikołaju!!! 
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Świąteczny apel 

Boże narodzenie to jedno z najważniejszych i ulubionych świąt każdego z nas w roku. Tto właśnie tego dnia w 
stajence narodził się Jezus Chrystus. Święto to obchodzimy 25 grudnia lecz ten dzień poprzedza 24- dniowy 
adwent, podczas którego przygotowujemy się do tego dnia. Boże narodzenie to wyjątkowe święto. Najlepsza 
jest wigilia oczywiście. Choinka, wspólny posiłek, ulubiony moment większości dzieci czyli otwieranie 
prezentów... I tak dalej, i tak dalej. Wspólne ubieranie choinki też jest bardzo ciekawe. Bardzo przyjemne jest 
też pieczenie pierniczków. To święto posiada także wiele ciekawych tradycji, jak na przykład dwanaście 
potraw lub dodatkowe miejsce dla nieznajomego. W piątek 17 grudnia odbył się apel z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia przygotowany przez klasę IVb oraz wybranych uczniów z klas piątych pod opieką pań Aleksandry 
Wanielisty, Renaty Szczepaniak i Małgorzaty Stanaszek. Apel był okazją do przypomnienia sobie tradycji 
świątecznych oraz wspólnego śpiewania pięknych kolęd przy akompaniamencie naszej wspaniałej orkiestry. 
Po raz kolejny mogliśmy się przekonać o nieprzeciętnych zdolnościach wokalnych naszych uczniów- Basi 
Klimowskiej, Wanessy Fus, Darii Chromy i Madzi Kaźmierczak. 

 

 

 

Okiem woźnego… 

1.Od kiedy Pan pracuje w szkole? 
- Od 2018 r. 

2. Jakie były początki Pana pracy w szkole? 
- Zostałem zatrudniony jako palacz. 

3. Czy od początku chciał Pan zostać woźnym? 
- Tak. 

4. Czy lubi Pan swoją pracą? 
- Tak. 

5. Co Pan sądzi o zachowaniu uczniów i co denerwuje Pana najbardziej? 
- Krzyki i obojętność uczniów na prośby. Nie lubię, gdy mówię coś do ucznia, a on się 
obraca i udaje, że nie słyszy. 
6. Wzorowa szkoła to jaka szkoła według Pana? 
- Nasza szkoła  
7. Czy jest uciążliwie to, że mieszka Pan tak blisko szkoły? 
- Tak. 
8. Czy słyszy Pan dzwonki w domu? 
- Nie.  
9. Czy Pan ma jakieś zainteresowania?  
- Tak, wędkarstwo. 
 

 

Wywiad 
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Nazywam się Mikołaj Kołacz. Od najmłodszych lat wykazuję zamiłowanie do 
recytowania tekstów z pamięci. Od pierwszej klasy biorę udział w konkursach 
recytatorskich. Wymaga to ode mnie przełamywania tremy i poszerzania 
moich granic, ale zawsze jak stoję przed publicznością, sprawia mi to ogromną 
przyjemność.  Moje sukcesy?  Cztery razy zająłem pierwsze miejsce w 
konkursach na etapie szkolnym i gminnym, a raz drugie miejsce na etapie 
szkolnym. W konkursie recytatorskim na szczeblu powiatowym zająłem 
trzecie miejsce. Lubię uczyć się na pamięć cytatów, dowcipów, którymi 
później na lekcjach mogę błysnąć. 
 

Oprócz Mikołaja talent recytatorski wykazuje również Jonasz Pęcek z 
kl. VIIIa. Sam nie chciał się zaprezentować…być może wynika to z jego 
skromności… Więc parę słów od obserwatorów jego talentu… 
Jonasz chętnie podejmuje wyzwanie recytatorskie w konkursach. 
Ostatnim jego sukcesem było zdobycie II miejsca w kategorii szkół 
podstawowych w powiatowym konkursie recytatorskim  ,,W cieniu 
jodeł i świerków’’ organizowanym przez Bibliotekę Miejską w Suchej 
Beskidzkiej. Recytował poezję i prozę Stanisława Franczaka. W tym 
konkursie brały udział również uczennice Jagoda Sarna i Maria Sala. Gratulujemy odwagi i 
sukcesów!  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

CHRISTMAS WISHES 
Wishing you peace, joy, health and all the best this wonderful holiday has 
to offer. May this incredible time of giving and  spending time with your 
family brings you happiness throughout the year. I hope all of your 
Christmas wishes come true. Merry Christmas & Happy New Year 

Kącik językowy 

christmas vocabulary 

Christmas tree 

Wreath 
Carols Christmas wafer 

Nativity scene 
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Być blisko - czyli jak nie zapomnieć o magii Świąt Bożego Narodzenia 
Kochani, Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas spędzony razem, w gronie najbliższych, 
w domu rodzinnym. To wspólne kolędowanie, zapach wigilijnych potraw, dzielenia się 
opłatkiem i oczywiście czar prezentów. Jak nie stracić tej magii? 
Święta,  czekamy na nie cały rok. W naszych myślach pojawiają się wówczas różne obrazy 
wydarzenia z naszego życia, te dobre i te gorsze. Pamiętajcie kochani, by w tym całym 
świątecznym szaleństwie, szukaniu prezentów, dekorowaniu domu  nie  zapomnieć o tym, co 
najważniejsze czyli:  przeżyć je w prawdziwej bliskości z… bliskimi, pamiętając 
szczególnie o rodzinie i przyjaciołach. Na co dzień, nie zawsze mamy wiele czasu, by 
prawdziwie z nimi „być” – skupić się na nich, na ich potrzebach. Święta Bożego Narodzenia, to 
czas magiczny – czas spełniania się marzeń. Tak, jak najbardziej! KOCHANE DZIECI 
zaklinajcie i pielęgnujcie ten czas Świąt, a każdą zaoszczędzoną minutę poświećcie na przykład  
na wspólne gry planszowe lub wspólny spacer. Niby takie małe aktywności – a budują więź i 
sprawiają, że rzeczywiście poczujemy magię Świąt. 
Cudownie radosnych i spokojnych Świąt – takich spędzonych z rodziną i w 
rodzinie, bez pośpiechu, nerwów, złych emocji – oby to życzenie stało się 
rzeczywistością, a nie pustym frazesem!   - Tego WAM życzy Wasz pedagog 
Magdalena Żmudka 

 

 

 

Chcemy Wam zaprezentować dwie książki, po które warto sięgnąć. Obydwie są dostępne w 
naszej szkolnej bibliotece. Pierwsza  z nich to książka Andrzeja Maleszki pt.: „Magiczne 
drzewo . Berło’’ 

,,Berło’’ to dziewiąta część popularnej serii Andrzeja Maleszki ,,Magiczne 
drzewo’’. Bohaterowie książki zdobywają berło, które daje władze nad ludźmi i 
przedmiotami. Groźni przestępcy porywają berło a z nim Idalię i Alika. Tworzą 
strasznego robota, który chce sprawić, że na całym świecie zabraknie prądu. 
Kuki, Gabi, Blubek i mówiący pies wyruszają w drogę, aby wygrać walkę z 
pożeraczem prądu. Jego znalezienie nie będzie wcale takie proste, bo robot 
potrafi zmieniać się w chłopca… 

Drugą książkę godną polecenia jest ,,Spotkanie nad morzem” Jadwigi 
Korczakowskiej. Książka ta jest bardzo ciekawa, opowiada o przyjaźni dwóch 
dziewczynek. Główna bohaterka- Danusia jedzie nad morze, spotyka tam 
koleżankę i z nią spędza całe wakacje. Elza to niewidoma dziewczynka, która 
dobrze sobie radzi, mimo ograniczeń. Uczy nas poprzez swoje zachowanie wielu 
ważnych postaw,  np.: szacunku, empatii czy pomagania innym. Bohaterki 
przeżywają różne przygody, np.: wypływają na morze łódką i zaczynają się topić. 
Ratuje je……., no właśnie kto?. Przeczytajcie, a się dowiecie. Książka jest bardzo 
ciekawa i polecam ją przeczytać.   (Piotr Wrona kl. Va) 

 

 

Pedagog radzi… 
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Jest to wielką tajemnicą bezinteresowności, że dając nie oczekując nic w zamian, zyskujesz 
ogromnie dużo. To uczucie nie do opisania, kiedy widzisz prawdziwą radość i wdzięczność, 
ofiarowując tak dużo i tak niewiele zarazem. W ostatnim czasie nasz wolontariat „ Anioł” 
zorganizował zbiórkę środków higieny i pielęgnacji dla Hospicjum Św. Kamila. W zbiórce 
uczestniczyło 65 osób z naszej szkoły. Wszystkie zebrane środki przekazano za pośrednictwem 
Koła PCK z Lachowic. Słowa podziękowania kierujemy do Pana Grzegorza Krawczyka.  
U progu Adwentu wraz z życzeniami i dobrym słowem trafiły do osób samotnych i  starszych, 
oraz do emerytowanych pracowników naszej szkoły, piękne, ręcznie wykonane   kalendarze 
adwentowe, które były wykonane przez uczniów pod kierunkiem Pani Małgorzaty Goryl.  
Natomiast 6 grudnia  każdy z nas mógł stać się św. Mikołajem. Szkoła była zaczarowana 
czerwonym kolorem, a wszędzie unosił się zapach świątecznych ciasteczek. Wszystkie 
wyglądały pięknie i  przepysznie smakowały. Cały dochód ze sprzedaży jest przekazany na 
leczenie Szczepana, a uzyskana kwota to 1866zł. Tuż przed świętami nasi wolontariusze zaniosą 
życzenia do osób samotnych, starszych, chorych. Czasem chwila rozmowy, uśmiech jest 
największym darem, który można ofiarować drugiemu człowiekowi.  Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy włączają się w akcje wolontariatu.  
Ku zamyśleniu: Nie oceniaj. To boli. 

Nie szufladkuj. To boli. 
Nie wyśmiewaj. To boli. 
To wszystko cholernie boli. 
Przecież tak bardzo możesz się pomylić ze swoimi osądami. 

Tak bardzo możesz skrzywdzić swoimi łatkami. 
I będzie za późno. 
Skaleczysz komuś dobre ręce i serce. Bo anioły choć cudowne nie zawsze są piękne i strojne. 
Ukrywają się czasami pod nędznymi ubraniami. Za szklanymi oczami, za smutnymi ustami. 

I będzie Ci wstyd, gdy kiedyś w twoją stronę, wyciągną z pomocą te pokaleczone dłonie... 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Wolontariat „ Anioł” życzy wszystkim pięknych, dobrych, 
rodzinnych i Bożych Świąt. Niech Dzieciątko Jezus znajdzie swój żłóbek w Waszych sercach i 
domach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolontariat ANIOŁ 
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Makowiec zawijany  

Składniki : 3 szklanki mąki, 1 szklanka mleka, ¾ szklanki cukru, ½ kostki masła, 3 żółtka  

4 dag drożdży, 1 opakowanie cukru waniliowego, cukier puder do posypania, tłuszcz do 
wysmarowania formy  

Masa Makowa  

Składniki : 1 i ½ szklanki maku, ½ szklanki cukru, ¼ kostki margaryny, 1 białko, 2 łyżki 
miodu, 2 łyżki rodzynek, 2 łyżki opiekanych orzechów włoskich  

Drożdże rozetrzeć z ½ mleka ciepłego mleka i 1 łyżeczką cukru, odstawić w ciepłe miejsce, aby 
rozczyn zwiększył objętość. Mąkę przesiać, dodać żółtka, cukier i cukier wanilinowy, wlać 
roztopione i wystudzone masło, dodać rozczyn. Wyrobić ciasto, dolewając resztę mleka 
(powinno być elastyczne i gładkie ) przykryć je ściereczką, odstawić w ciepłe miejsce do 
wyrośnięcia. Mak wypłukać,  odcedzić. Zalać 3 szklankami wrzątku, chwilę gotować, 
pozostawić na kilka godzin aby napęczniał. Odcedzić, dwukrotnie zemleć, margarynę roztopić, 
dodać mak, miód, cukier, sparzone rodzynki i pozostałe bakalie. Smażyć kilka minut, 
mieszając. Do wystudzonej masy dodać pianę ubitą z białek. Kiedy ciasto podwoi swoją 
objętość, rozwałkować je na prostokątny placek, posmarować masą, zwinąć w rulon, zlepić jego 
końce. Roladę przełożyć do posmarowanej tłuszczem formy, wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 50 C. Poczekaj aż wyrośnie. Piec około 50 min. w temperaturze 180C.Wystudzony makowiec 
posypać cukrem pudrem.  

 

   

 Pierniczki 

Składniki:  

- 1 kg mąki  

- 8 żółtek  

- 3 białka  

- 1,5 szklanki cukru  

- 3 łyżki kakao  

- 400 g miodu  

- 250 g masła  

- 2 opakowania przyprawy do piernika  

- 200 ml śmietany 18%  

- 3 łyżeczki sody oczyszczonej  

Wykonanie 

Miód zagotować z przyprawą do piernika, 
następnie dodać masło. Ostudzić. Śmietanę 
zmieszać z solą. Białka ubić na sztywno, 
partiami dodać cukier i żółtka. Dosypać 
mąkę i kakao. Delikatnie wymieszać. Dodać 
miód, następnie śmietanę i ponowie 
wymieszać do połączenia. Powstałe ciasto 
przykryć i odłożyć w zimne miejsce na kilka 
godzin. 

Ciasto  podzielić na mniejsze kawałki i 
rozwałkować. Wyciąć pierniczki. Piec w 
temperaturze 160 st. z termoobiegiem, nie 
dłużej  niż 7 minut. Gotowe pierniczki 
udekorować według własnego pomysłu. 

 

Kącik kulinarny  
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Makaronowa choinka 
 
 
Przygotuj: nożyczki,  klej, suchy makaron muszelki, cienki karton np.: z tyłu 
bloku, farbę  w spreju, lub normalną plakatową w kolorze dowolnym, klej na 
gorąco i sztuczny śnieg. I jeśli chcesz jakieś małe ozdóbki typu perełki cekiny 
itp. 
 

       Sposób wykonania: 

1. Zwiń w stożek kartkę z bloku i odetnij odstającą część. 
2. Naklejaj makarony obok siebie wypełniając każdy rządek. 
3. Gdy choinka już będzie wyklejona, zacznij malować farbą. 
4. Odłóż choinkę do wyschnięcia.  
5. Jeśli chcesz, poozdabiaj choinkę dodatkowymi ozdobami, np.: koralikami. 

 

 

 
 

 

Dlaczego blondynka rzuca zegar przez okno?                 Gdzie facet spędza urodziny? 
-Bo patrzy, jak czas leci.                                                       –Urodziny. 
 
Jaki jest ulubiony owoc żołnierza?                                   Dlaczego długopisy nie chodzą do szkoły? 
-Granat.                                                                                 -Bo się wypisały. 
 
Po co kotu telefon?                                                             Co mówi nowy nóż do właściciela? 
-Żeby MIAU.                                                                        - Janusz jestem. 
 

 

 

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW 

Podajemy rozwiązania i wyniki  konkursu  z poprzedniego numeru. 

Krzyżówka: Noc bibliotek 

Rebus: Rabaty.  

Zwycięzcami konkursu są: Anna Zgudziak, Krzysztof Frys, Karina Lenik, Oliwia Bałos, 
Weronika Tajs, Martyna Tajs, Maja Gałecka, Magdalena Wierzbiak, Beata Lenik, Kornelia 
Kwiatek, Piotr Wrona.  

Gratulujemy i dziękujemy za udział  w konkursie. Słodkie nagrody do odebrania w bibliotece 
szkolnej. 

 

 

Zrób to sam 

Suchary 
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Od Darii z 5b dla Karinki z 5b, Od Darii z 5b dla Szymona z 1b 
Od Kamili z 5b dla mojego kochanego brata Kacpra S z 2 klasy 
Od Mileny dla Marysi z 5a i Karoliny z 8b <3 
Dla dziewczyn (VIIIB) z redakcji od osoby, która to pisze ;) 

Od Kariny dla Darii  
Dla Emilci  od kochanej psiapsi Juliusza  
Dla Sajmona z 5b od psiapsi  
Od Kariny dla Leny z 2 klasy  
Dla barbarzyńca od siostry  
Dla Juliusza z klasy 5b 
Dla Jonasza od psychofanek  
Od siostry, kład będzie na pewno Natalia Trupkowić  
Dla chłopaka w różowych butach i blond włosach <3 
Dla Julki, Emilki, Kamili z 5b od Darii 
Dla ludzia  
Dla Pani Agnieszki Bogdanik  
Dla całej klasy 4a  
Dla Pani Danusi  
Dla Wiktorii Chromy z 4a  
Śnieg cię kocha Becia pozdrawiam <33 
Dla wszystkich nauczycieli ze szkoły  
Od 4a dla wszystkich uczniów szkoły  
Dla Pani Renaty Szczepaniak 
Dla ładnej dziewczyny z 5b  
Dla ludzi którzy mają depresję, jestem z wami 
Od Patrycji dla Julki, Od Patrycji dla Zuzi Walczak,  Od Patrycji dla Łucji, Od Patrycji dla Izabeli 
Od Julki dla Izy, Od Julki dla Łucji, Od Julki dla Wiktorii 
Od Łucji dla Nadii z 1b, Od Łucji dla Julki z 4a, Od Łucji dla Wiktorii z 4a, Od Łucji dla Zuzi z 4a, 
Od Wiktora dla Zuzi, Od Norberta dla Amelii z 4a 
Od Wiktorii dla Martyny z kl 4a, Od Wiktorii dla Zuzi Walczak z kl 4a, Od Wiktorii DLA Łucji z kl 4a 
Od Wiktorii dla przyjaciółki Kingi z kl 6, Od Wiktorii dla Patrycji z kl 4a, Od Wiktorii dla Julki z kl 4a 
Od Wiktorii dla pani Agnieszki Bogdanik  z najlepszymi życzeniami  
Od Wiktorii dla najlepszej klasy  
Od Patrycji dla Wiktorii 
Gorące pozdrowienia dla klasy Vb od Pani Beaty Knapczyk 
Od Zuzanny Walczak dla przyjaciółki Amelii Chromy, Od Zuzanny Walczak dla koleżanki Wiktorii 
Chromy, Od Zuzanny Walczak dla koleżanek z klasy 
 

Drodzy Nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły ! 
 

Chcemy złożyć Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia . 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Wszystkiego, co sobie wymarzycie ! 
Aby nauczyciele byli zadowoleni ze swoich uczniów, a uczniowie z nauczycieli 

( i żeby uczniowie wreszcie polubili szkołę  😉 ) 
Szczęśliwego Nowego Roku ! 

Niech Nowy Rok przyniesie ze sobą wiele wrażeń i same miłe niespodzianki! 
 

ŻYCZY REDAKCJA INFOSZKOŁY 
Redakcja:  
Beata Lenik, Kornelia Kwiatek, Oliwia Jończyk, Julia Gaura, Zofia Gaura, Natalia 
Rymarczyk,  Milena Salawa, Daria Kot, Karina Malina, Mikołaj Kołacz, Kamila 
Klimowska, Julia Klimowska, Emilia Gaura, Patryk Maziukiewicz 

Opiekunowie: Barbara Wierzbicka, Małgorzata Stanaszek  

Dedykacje 
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