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Życzenia Świąteczne 

 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy 

naszym czytelnikom dużo zdrowia, szczęścia, 
rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, 

wspaniałych prezentów pod choinką,  

a w nadchodzącym Nowym Roku spełnienia 

marzeń.  

Nauczycielom życzymy satysfakcji  

z pracy zawodowej, uczniom samych szóstek 

oraz przez cały rok uśmiechu na twarzy. 

                                     Redakcja 

gazetki 
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6 grudnia odświętnie udekorowaną bibliotekę 

odwiedziła grupa wesołych Mikołajów. Składali 

wszystkim przybyłym życzenia oraz częstowali 

cukierkami. Dla odwiedzających przygotowali 

też świąteczne gry i zabawy. Uczniowie chętnie 

brali w nich udział. Mikołaje odwiedzili też 

żłobek, który mieści się w budynku szkolnym. 

Niecodzienni goście sprawili maluchom wielką 

niespodziankę, jednak ciekawość dzieci pokonała 

początkowy strach i po chwili ruszyli do 

wspólnego tańca.  
      Jakub, Zuzia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasełka 
 

Grudzień to czas 

przygotowania do szkolnych 

jasełek. Próby odbywają się 

pod kierunkiem naszego 

katechety p. Krzysztofa 

Paczkowskiego. Przedstawienie 

z okazji Bożego Narodzenia w 

tym roku będzie przebiegało w tradycyjnej 

konwencji. Przedstawieniu będzie towarzyszyło 

śpiewanie kolęd przy akompaniamencie uczniów 

występujących w jasełkach. Z jasełkami 

uczniowie w okresie świątecznym wystąpią 

również w kościele w Nowej Wsi Królewskiej. W 

ostatnim tygodniu nauki w starym roku 

kalendarzowym zaplanowane zostały klasowe 

wigilie. 
             Redakcja 



 2 

 

 

Kartka świąteczna 
 

Kolejny raz w naszej szkole ruszyła 

akcja pt. „Let’s Exchange Christmas 

card”. Przygotowaliśmy świąteczne 

kartki, które wyślemy do Chorwacji, 

Szwecji i Litwy. Zaś młodzież  

z zagranicy napisze do nas. 

Życzenia pisaliśmy w języku 

angielskim, sprawdzała je pani Ilona Kamińska, 

która koordynuje to działanie. Mamy nadzieję, 

że dzięki korespondencji zyskamy nowych 

przyjaciół. 
               Zuzia, Jakub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Już po raz 19. w całym kraju rozpoczęła się 

zbiórka pieniędzy pod nazwą „Góra Grosza”, 

która organizowana jest przez Towarzystwo 

Nasz Dom. Uczniowie naszej szkoły kolejny raz 

przyłączyli się do tej szlachetnej akcji. Jak co 

roku w klasach stanęły słoiki z napisem „Góra 

Grosza”. Zebrane pieniądze zostaną 

przeznaczone dla dzieci 

wychowujących się  

w domach dziecka oraz 

rodzinach zastępczych i mają służyć 

zabezpieczeniu ich najważniejszych potrzeb 

życiowych. Akcja będzie trwała do 31 grudnia. 

Liczymy na hojność ofiarodawców. 

    
             Agata, Jakub 

 

Wycieczka do Warszawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 grudnia odbyła się wycieczka do stolicy 

naszego kraju zorganizowana przez panią  

Agnieszkę Murawską. Mogliśmy podziwiać uroki 

Starego Miasta, obejrzeć wnętrze Pałacu 

Prezydenckiego, zwiedzić Zamek Królewski oraz 

Sejm RP, gdzie byliśmy świadkami obrad. 

Wysłuchaliśmy wystąpienia pana premiera 

Mateusza Morawieckiego. Zaintrygowała nas 

również dyskusja na temat edukacji, toteż 

uważnie słuchaliśmy słów pani minister Anny 

Zalewskiej. Kiedy  usłyszeliśmy wypowiedź 

jednego z posłów PO dotyczącej reformy 

edukacji, która została nazwana „deformą” 

edukacji, zaczęliśmy klaskać i machać rękoma 

do posłów, niektórzy z nich również nam 

odpowiedzieli machaniem. Po wyjściu  

z parlamentu było już ciemno, więc mogliśmy 

podziwiać świątecznie oświetloną Warszawę. 

Była to bardzo udana wycieczka, co z pewnością 

mogą potwierdzić nasi opiekunowie. 
    

               Olga 
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Co słychać u Gold Dolphin Company? 

 
Drużyna filmowa Gold Dolphin 

Company realizuje projekt 

FIO „Granty dla młodzieży”. 

Uczestnicy nagrywają filmy, 

dzięki którym otrzymają  

w ramach projektu 1600 zł na 

sprzęt filmowy. Zapaleńcy 

filmowi mają zamiar zakupić 

gimbala, lampy, blendy, green screena, stelaż do 

zawieszania tła, mikrofon, klaps filmowy i wiele 

innych. Być może szykują poważną produkcję, 

którą wszystkich zaskoczą... 
        Nuwanda 
 

 

 

 

„CARPE  DIEM” 
 
Odcinek trzeci 

 

    Dziewczyny wyszły ze szkoły i poszły na 

najbliższy przystanek autobusowy. 

  - Co teraz? - zastanawiała się Melania. 

  - Czekamy na autobus, nie widzisz? - parsknęła 

Alex. 

  - No tak... A gdzie jedziemy?  

  - Do Disneylandu! - wybuchła śmiechem Alex. - 

A tak na serio, to tam, gdzie nas zawiezie 

autobus. Wiesz ile na nas przygód czeka? Tyle 

jeszcze możemy przeżyć!        

    Melania nic nie odparła, tylko rozmyślała  

o tym, jak dalej potoczą się ich losy. W końcu 

przyjechał autobus. Dziewczyny bez wahania 

weszły do środka i zajęły miejsca. Alex siedziała 

obok wysokiego mężczyzny w dziwacznych 

okularach, a Melania towarzyszyła starszej 

pani.  

  - Czy wy, młode damy, nie powinniście być 

jeszcze w szkole? - podejrzliwie dopytywała się 

starsza pani. 

  - Yyyy.... Dzisiaj mamy skrócone lekcje, proszę 

pani - z niepewnością rzuciła Melania.  

 

 

 

 

  

  

- Jakoś mi się nie wydaje... - dodała na boku 

starsza pani, sięgając po telefon.  

    Melania czuła się bardzo niezręcznie siedząc 

obok wścibskiej, starszej kobiety, ale musiała 

wytrzymać do następnego  przystanku. Alex  

w tym czasie prowadziła rozmaite dyskusje  

z dziwacznym panem w okularach. Kiedy 

dziewczynki wysiadły z autobusu, Melania 

spytała Alex, o czym tak zawzięcie 

konwersowała.  

  - Wiesz, o różnych wartościach życiowych. 

Rozmawialiśmy o tym, co jest najważniejsze. Dla 

tego pana najważniejsze są gry komputerowe, 

mimo że zdaje sobie sprawę  

z marnotrawienia przez to czasu. Mówił, że 

chciałby żyć inaczej. Przedstawiłam mu plan 

naszej podróży, bardzo mu się spodobało moje 

podejście do życia i cały ten plan z ucieczką... - 

ciągnęła Alex.  

  - Obcemu facetowi opowiadasz o planach, a mi 

ich nie przedstawisz? - irytowała się Melania. 

  - Dowiesz się w swoim czasie... To będzie 

niespodzianka! - zapewniała Alex.  

    Nagle, Alex wepchnęła Melanię do 

najbliższego tramwaju, ponieważ coś, co tam 

było, bardzo zaintrygowało dziewczynę… 

 

Kolejny odcinek w następnym wydaniu.  

                        Nuwanda 

  

   

 

 

            

 

 

 
Agata poleca 
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia chciałabym polecić kilka 

interesujących i wartych przeczytania książek.  

 

- „Tajemnica czarnej róży” 

autorstwa Sylwii Adamiak. 

Jest to powieść dla 

młodzieży z gatunku fantasy. 

Cornelię, główną bohaterkę 

otacza tajemnica i wiele 

niedomówień. Mieszkańcy 

podejrzewają dziewczynę  

o reinkarnację. Wartka i trzymająca w napięciu 

akcja sprawia, że książkę czyta się z wielką 

przyjemnością. 

 

- „W pełni lata” – zabawna  

i romantyczna powieść 

amerykańskiej pisarki Claire 

Cook. Bella, główna bohaterka, po 

zdradzie męża postanawia 

zmienić swoje życie. 

Nieoczekiwanie zakochuje się  

w Seanie. Zobacz, jak potoczą się 

dalsze losy młodej kobiety. 

 

- „Święty Psychol” – 

mroczny i elektryzujący 

thriller psychologiczny 

szwedzkiego pisarza Johana 

Theorina. Główny bohater 

Jan stara się o posadę 

opiekuna w przedszkolu, do 

którego chodzą dzieci 

rodziców będących 

pacjentami znajdującego się 

w bliskim sąsiedztwie szpitala psychiatrycznego 

zwanego potocznie Święty Psychol. Jan skrywa 

prawdziwe motywy podjęcia pracy wychowawcy 

dzieci żyjących w cieniu choroby rodziców. 

Gorąco polecam!!! 

 

                                       
 

 

 

 

Złamane serce 
 

Śliczna, ciemnowłosa ósmoklasistka 

jest obiektem potajemnych 

westchnień wielu chłopaków  

w szkole. Podobno jednemu z nich 

złamała serce. Jednak piękna „Julia” nie znalazła 

dotąd swojego „Romea”… 

 

„Słoma z butów” 

 
Wydawałoby się, że w parlamencie uwagę 

potrafią przyciągnąć tylko posłowie, jednak 

podczas wycieczki naszych kolegów do Sejmu, 

niesforne zachowanie ucznia zdenerwowało 

przewodniczkę. Zirytował 

również swoją nauczycielkę, 

która powiedziała, że za karę 

nigdzie już nie pojedzie. Bo 

przecież wiadomo, że „dopóty 

dzban wodę nosi, dopóki się …”  

 

 
          Redakcja 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co mówi bombka do bombki?  

- Chyba nas powieszą. 

 

Wigilia. Facet gotowy i zwarty czeka na 

pierwszą gwiazdkę.  

Oczywiście puste miejsce 

zostawił, a tu nagle 

dzwonek.  

- Puk, puk!  

- Kto tam? 

- Strudzony wędrowiec, czy 

jest miejsce?  

- Jest.  

- A mogę skorzystać?  

- Nie.  

- Czemu?  

- Bo tradycyjnie musi być puste! 
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Nastolatka spotyka przyjaciółkę i 

pyta ją: 

– Od kogo masz te włoskie 

kozaczki? 

– Od świętego Mikołaja. 

– A ten turecki kożuszek? 

– Od świętego Mikołaja. 

– A tę czapkę z lisa? 

– Od świętego Mikołaja. 

– Pewnie ten dzieciak w wózku to też od 

świętego Mikołaja? 

– Nie. Bocian mi go przyniósł. 

Jasio do mamy:  

- Mamusiu, to prawda, że dzieci przynosi 

bocian?  

-Tak, synku.  

-A Święty Mikołaj przynosi prezenty?  

-Tak, Jasiu.  

-A ty gotujesz, sprzątasz i robisz zakupy?  

-Tak, skarbie.  

-To właściwie po co trzymamy tatę? 

Do Pinokia przyszedł św. Mikołaj.  

Rozdał wszystkim w domu prezenty 

i rozmawia z Pinokiem:  

- O ...widzę, że nie cieszysz się  

z tego zwierzątka, które ci 

podarowałem.  

- Bo ja chciałem pieska albo kotka!  

- Niestety zabrakło! Inne dzieci też nie 

dostały.  

- Ale ja się boję tego bobra! 

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl 

kolejkę elektryczną, a wpisz 

łyżwy.  

- A co, nie chcesz już 

pociągu?  

- Chcę, ale jeden już znalazłem 

w waszej szafie. 

Święty Mikołaj pyta dzieci w szkole: 

- Co chcecie dostać ode mnie na święta? 

- Ja chcę lalkę Barbie - powiedziała Małgosia. 

- A ja chcę piłkę - powiedział 

Krzyś. 

- A Ty Jasiu - pyta Mikołaj. 

Co chcesz? 

- Chcę do toalety.  

 

Krzyżówka świąteczna 

 

 

 

 

 

 

     Wybrali: Zuzia, Adam i Jakub☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 


