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Bo pewnie jest tak, że w prawdę trzeba wierzyć, 
 a w bajkę chce się wierzyć; w bajkę i ładny sen. 

I to się nazywa marzenie. 
~Janusz Korczak 

 
 

Spełnienia marzeń oraz szczęścia w gronie najbliższych 
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy wszystkim naszym czytelnikom! 
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W tym numerze znajdziecie: 
aktualności z naszej szkoły, 
wywiady, 
przepisy na smaczne święta, 
zagadki, 
coś dla najmłodszych, 
pomysły na ciekawe prezenty, 
Bestsellery grudnia, 
Choinki jakich nie widzieliście! 
KUPON na zadanie domowe!



DLA NAJMŁODSZYCH 
1. Połącz kropki w odpowiedniej kolejności i pokolorój obrazek. 

 

 
 

3. Wytęż wzrok i znajdź 6 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki. 

 
4. Rozwiąż krzyżówkę. 
 
1. Błyszczący na ozdobach świątecznych. 
2. Składa się z 12 potraw, podawana w wigilijny wieczór. 
3. Przynosi prezenty dzieciom. 
4. Miasto, w którym narodził się Chrystus. 
5. Święcące ozdoby na choince. 
6. Pojazd św. Mikołaja 
 

 

 
2. Rozwiąż rebus. 



POMÓŻMY BEZDOMNIAKOM ZIMĄ – 
ZWIERZĘTA TEŻ CHCĄ MIEĆ 

ŚWIĘTA 
 Pod takim hasłem kl. II b. gim. 
zorganizowała 30.11 i 01.12. zbiórkę pieniędzy 
oraz karmy dla bezdomnych psów i kotów. 
 W czasie akcji zebrano 364,44 zł , 
przeszło 14 kg suchej karmy dla psów i kotów 
oraz ok. 14 kg karmy mokrej ( puszki, saszetki, 
kiełbasy). 
 Za zebrane pieniądze  zostaną zakupione 
domki dla kotów oraz będą wsparte akcje: 
,,RATUJMY ZWIERZAKI’’ oraz ,,SOS – DLA 
ZWIERZĄT’’. 
 Wszystkie produkty przekazane zostaną 
do schroniska. Wszystkim bardzo dziękujemy 
za udział w akcji. 

 

TAK, POMAGAM. 

Od 8 do 9 grudnia wolontariusze z naszej 

szkoły wzięli udział w akcji na rzecz 

najbiedniejszych z naszej parafii, 

organizowanej przez fundację Caritas. 

Zbiórka żywności przebiegła pomyślnie. 

,,Ludzie wykazali się dużym entuzjazmem w 

kwestii wsparcia tej akcji. Największą 

popularnością wśród darowanych produktów 

były makarony, ryże, kasze i mąka”~ 

wypowiedziała się jedna z wolontariuszek. 

Bestsellery grudnia 2017 

Andrzej Sapkowski przedstawia: ,,Wiedźmin. 

Szpony i kły.’’ ( dla gimnazjalistów) 

,,Nela i polarne zwierzęta’’ ( dla młodszych) 

Jay Asher ,,Światło’’(gimnazjum) 

Stephen King- ,,To’’(gimnazjum) 

NIESAMOWITY REKORD 

GUINESSA! CHOINKA Z LUDZI. 

Mieszkańcy Hondurasu postanowili dodać do 

kolekcji jeszcze jeden rekord – wzór 

największej choinki ułożonej z ludzi. W 

tym celu zgromadzili 2945 uczestników 

dorocznego festynu bożonarodzeniowego, 

wręczyli im zielone i czerwone koszulki z 

kapturami i poprosili o ustawienie się na 

wyznaczonych wcześniej pozycjach. Rekord 

Guinnessa padł kiedy zegary odliczyły koniec 

regulaminowego czasu, w którym wszyscy 

uczestnicy musieli stać bez ruchu. 

 

 
 
 
 
 
 
Przepis na domowe ciasteczka: 

Składniki: 

kruche ciasto: 

.ok. 200 g mąki 
.120 g masła 
.2 żółtka 
.3 łyżki cukru pudru 

 
Krok 1: Wszystkie składniki siekamy, a 
potem zagniatamy. 
Krok 2: Na oprószonym mąką blacie 
wałkujemy. 
Krok 3: Wycinamy kształty ciasteczek. 
Krok 4: Układamy na papierze do pieczenia, 
oprószamy cukrem i wstawiamy do 
nagrzanego do 180C piekarnika na 15 minut. 
Smacznego. 



NAJCIEKAWSZE CHOINKI  
NA ŚWIECIE 

 

 Dla fanów gier      Nieszablonowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Dla fanów czterech kółek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sposoby na zimowe wieczory: 
- oglądanie filmów lub seriali 
- czytanie książek ulubionego autora 
- spotykanie się ze znajomymi, przyjaciółmi 
- pieczenie pysznego ciasta 
- przygotowywanie katek świątecznych 
- nauka nowego języka lub umiejętności 
 
Pomysły na prezenty: 
- własnoręcznie zrobiona kartka świąteczna 
- odlotowe ubrania 
- ciekawa gra planszowa 
- zestaw przyborów szkolnych (ołówek, długopis, 
gumka, kredki, kolorowe długopisy itd.) 
- piękny rysunek wykonany samodzielnie 

 
 
 

Aktualności: 
 W czwartek 21 grudnia o godz. 12:00  odbędzie 

się apel Bożonarodzeniowy, przygotowany przez 
uczniów klas I-III SP. 

 W czasie apelu rozdane zostaną nagrody za 
konkurs plastyczny ,,Porozumienie bez 
przemocy”. 

 Dyrekcja szkoły apeluje o przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa podczas przerwy świątecznej. 
Pamiętajcie o zakazie wchodzenia na 
zamarznięte zbiorniki wodne, rozwadze podczas 
zimowych zabaw.  
PAMIĘTAJ! Jeżeli poruszasz się ulicą po 
zmroku, nie zapominaj o odblaskach!  

ODBLASKI = BEZPIECZEŃSTWO 

 

ANKIETY 

Ulubiona potrawa wigilijna

Zupa grzybowa

Pierogi

Pstrąg

Ciasta

Karp

 

Wymarzony prezent

Gra

Elektronika

Ubrania

Książki

 
 
Filmy, które warto obejrzeć w grudniu: 
Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi. 
Pierwsza Gwiazdka 

Kumple z dżungli 
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