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Pięknych, radosnych, przyprawionych odrobiną magii 

Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń w Nowym Roku 

wszystkim Czytelnikom naszej gazetki 

życzy Zespół Redakcyjny 

 

 

Zachęcamy do przeczytania świątecznego numeru gazetki! 

W tym numerze: 

Nasza twórczość                      - str. 2-3 

Co się dzieję w naszej szkole     - str. 4-5 

Wywiad                    - str. 6-7 

Ankieta                      - str. 8 

Humor                    - str. 9 
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Dzwonią dzwonki u sań, stół pełen wigilijnych dań,  

 

pod obrusem sianko leży, rodzina na Pasterkę bieży.  

 

Będą wszyscy kolędować z narodzenia Pana się rado-

wać.  

 

Kolędujmy i my wraz, bo radosny nadszedł czas.   

                                                                                   Życzy: 

                                                                            Zespół redakcyjny 

 

                                                                

 

Obraz autorstwa Freepik  
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

                Karolina Wachowiak- kl. 5b 

Zakręcona polonistka 

Grzebień, nożyczki, farba i szczotka, 

może do tego jakaś błyskotka. 

Proste, kręcone, falowane, 

rodzaje włosów oczekiwane. 

Fryzjer Iwonka ma wiele talentów, 

polonista, któremu świeci w głowie dużo diamentów. 

Filozof, etyk, poeta, kolejarz, fryzjerka, 

która zrobi Ci na włosach balejaż. 

 

Karolina Wachowiak- kl. 5b 

 

mój przyjaciel 

                                                                                                                                     Obraz autorstwa macrovector na Freepik  

mojemu kumplowi mogę się wyżalić 

i mimo że nigdy mi nie odpowie 

zawsze mogę mu się pochwalić 

to jest moje oczko w głowie 

z kumplem moim się nigdy nie kłócę 

więc nie przechodzi przeze mnie stres 

nigdy tych roli nie odwrócę 

mój kumpel to po prostu pies!  

 

Maria Mądrzak- kl. 5b 

Nauczyciel incognito 

Fryzjer Iwonka czesze włosy. 

Robi warkocze, koki i kłosy. 

Yvonne fryzjerka najlepsza na świecie! 

Znają ją wszyscy jak już wiecie. 

Jeszcze bardzo dużo zawodów umie: 

etyk, poeta, filozof, reporterka. 

Również polonistka i super bohaterka                                                                        Obraz autorstwa macrovector na Freepik     
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

Antonina Nowak- kl. 5b 

 

 

 Pewnego listopadowego wieczoru, pewna wysoka dziewczyna szła leniwym krokiem przez centrum Warszawy. Miała 
duży skórzany płaszcz i puchatą  czapkę.  Weszła do kawiarni, kupiła kawę i po chwili znów szła powoli w stronę ulicy Senator-
skiej. Na dworze było zimno, więc mocno ściskała gorący kubek kawy, by otulić zmarznięte ręce ciepłem. Omijała nielicznych 
ludzi i przyglądała się im spod ciemnych włosów. Po przeprowadzce na studia zamieszkała w Warszawie, starała się znaleźć 
jakiś przyjaciół, lecz nikt nie wpadł jej w oko. Wszyscy omijali ją bez słowa. Nagle zauważyła pewnego starszego Pana w ślicz-
nym kapeluszu, który przyglądał jej się z daleka. W ręku miał ładna parasolkę, która powiewała na wietrze. W ułamku sekundy 
zawiał mocny wiatr, który wyrwał biednemu Panu parasolkę. Pan Tomasz zrobił przestraszona minę, a parasolka wylądowała 
po drugiej stronie ulicy, tuż obok nóg dziewczyny.                                                         

 Sięgnęła ją powoli i podeszła do mężczyzny. Na jego twarzy pojawił się uśmiech, przyjrzał się dziewczynie i jej zmarznię-
tym dłoniom.  

- Dziękuję ci dobra dziewczyno, już się bałem gdzie poleci moją parasolka-odparł pan Tomasz lekko się śmiejąc. 

-Nie ma za co, często się tu przechadzam i lubię pomagać ludziom. Nie mam tu przyjaciół, ale... wydaje mi się, że skądś Pana 
kojarzę... O! Jest Pan tym słynnym mecenasem z lektury o katarynce napisanej przez Bolesława Prusa, prawda?- ucieszyła się 
dziewczyna.  

-W istocie, jestem Pan Tomasz, a ty piękna kobieto?-spytał. 

-Mam na imię Zuzanna i też chciałabym zostać mecenaską, teraz jestem na studiach-rzekła patrząc pod nogi. 

-Świetnie! - rzekł Tomasz. Tak zaczęła się długa rozmowa, która szła im świetnie. Nagle Pan Tomasz rzekł z uśmiechem:  

- A może zajrzała byś do mnie? 

-Hmmm, chętnie, bardzo mi zimno, a w moim domu nie działa ogrzewanie - powiedziała z lekkim smutkiem. 

- W mojej kamienicy-uśmiechnął się Pan Tomasz- wszystko działa wyśmienicie, a może chciałabyś u mnie zamieszkać? 

- Chętnie! - Odpowiedziała z uśmiechem. 

- Mam wolny pokój, piętro niżej, mam nadzieję, ze ci się spodoba -  mówił idąc już w stronę domu. 

 Gdy dochodzili do domu mecenasa on zaczął ochoczo jej objaśniać...  

- Zobacz, tutaj są okna od ulicy- wskazał na frontową ścianę domu- a tam, z drugiej strony, okna od podwórka. Tam właśnie 
będziesz mieszkać.  

         Rozmawiali jeszcze długo. Pili kawę i jedli bakalie. Zuzanna opowiadała, że lubił sztukę i nawet namalowała kiedyś kilka 
obrazów. Długo podziwiała dzieła wiszące na ścianach rezydencji mecenasa. Rozmawiali zatem o sztuce. Gdy wybiła godzina 
dwudziesta Zuzia uznała, że czas iść do domu.  

         Z czasem przeprowadziła się do rezydencji mecenasa. Żyła tam szczęśliwie, wśród sztuki,  sztuki i przyrody. Na podwórku 
zasadziła drzewa i namalowała kilka obrazów do nowego pokoju. Zaprzyjaźniła się z niewidomą dziewczynką, z którą spędzała 
dużo czasu. Zabierała ją na spacery, a czasami nawet grała jej na pianinie. Z czasem zaczęła też grać na katarynce, co bardzo 
cieszyło  małą dziewczynkę. Wszystkim żyło się cudownie… 

 

 

 

 

 

                                 Obraz autorstwa Freepik  
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Co się dzieje w naszej szkole... 

14 listopada, w naszej szkole odbyły się fascynujące zajęcia, w temacie chemii.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 listopada ,w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa na której było dużo świetnych wróżb i za-

baw, DJ, muzyka i kolorowe światła.  
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Antonina Nowak  
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Co się dzieje w naszej szkole... 

1 grudnia w naszej szkole odbył się projekt ,,A to Polska właśnie”. Każda klasa wykonała 

piękną prezentację. 

4a-SIEDEM CUDÓW POLSKI 

4b-W ŚWIECIE MUZYKI 

5a-CIEKAWY POLAK 

5b-NIEZWYKŁE POSTACI FILMU 

6a-TANECZNIE PRZEZ POLSKĘ  

6b-PRZYRODNICZE ZAKĄTKI POLSKI 

8a-SMAKI POLSKI 

 

 

 

 

 

25 listopada w naszej szkole odbył się dzień pluszowego misia oraz koloru żółtego. 
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Wywiad z panią Hanną Russek-nauczyciel bibliotekarz 

-Dzień dobry pani Haniu chciałybyśmy przeprowadzić z panią wywiad dotyczący pracy w bibliotece. 

Pani Hania:  

-Witam was bardzo serdecznie w szkolnej bibliotece, chętnie odpowiem na wasze pytania. 

Pytanie: 

-Jak długo pracuje pani w tej szkole? 

Pani Hania: 

-Pracuję tu około trzy lata. 

Pytanie: 

-Pracowała pani kiedyś w innej bibliotece? 

Pani Hania: 

-Tak, pracowałam kilkanaście lat w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera w Krotoszynie. 

Pytanie: 

-Czy był to Pani wymarzony zawód? 

Pani Hania: 

-Tak, to był mój wymarzony zawód dlatego podjęłam studia w tym kierunku. 

Pytanie: 

-Jaka jest Pani ulubiona książka? 

Pani Hania: 

-Lubię powieści Nicholasa Sparksa, ale czytam również literaturę dziecięcą, ponieważ moje dzieci są w wie-

ku szkolnym i czytam im do poduszki. 

Pytanie: 

-Ile mamy książek w bibliotece? 

Pani Hania: 

-5555 książek. 
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Karolina Wachowiak , Maria Mądrzak, Antonina Nowak z klasy 5b  
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Wywiad z Panią Hanną Russek 
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Karolina Wachowiak,  Maria Mądrzak, Antonina Nowak z klasy 5b 

Pytanie: 

-Którą książkę najchętniej wypożyczają dzieci? 

Pani Hania: 

-Najczęściej wypożyczane powieści przez dzieci są to książki z serii ,,Zaopiekuj się mną” Holly Webb. Opo-

wiadają historie o zwierzątkach domowych. 

Pytanie: 

-Jakie ostatnie książki były zakupione dla biblioteki? 

Pani Hania: 

-Ostatnie zakupione były lektury dla klas 4-8. 

Pytanie: 

-Czy rodzice uczniów mogą wypożyczać książki z naszej biblioteki? 

Pani Hania: 

-Tak, serdecznie zapraszam. 

Pytanie: 

-Jakie są zalety czytania książek? 

Pani Hania: 

-Książka pomaga nam ładnie mówić i poprawnie pisać. Rozwija myślenie i pobudza wyobraźnię. Dostarcza 

nam rozrywki, może nas rozśmieszyć i zasmucić. Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba 

podłączać do prądu dlatego zapraszam serdecznie do wypożyczania książek z naszej szkolnej biblioteki. 

Pozdrawiam ciepło, pani Hania z biblioteki. 
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Ankieta– potrawy wigilijne  

W naszej szkole w grudniu została przeprowadzona ankieta na temat potraw wigilijnych. Uczniowie 

głosowali na swoją ulubioną potrawę, mieli do wyboru następujące dania: 

• barszcz czerwony z uszkami– 15 punktów 

• zupa grzybowa-2 punkty 

• Pierogi ruskie-7 punktów 

• Pierogi z kapustą i grzybami-2 punkty 

• Kompot z suszu-0 punktów 

• Gołąbki z kaszą I grzybami-0 punktów 

• Ryba po grecku-4 punkty                                                     Obraz autorstwa senivpetro na Freepik                                                                                                          

• Karp-6 punktów                                                                    

• Kutia-0 punktów 

• Sernik-11 punktów 

• Makowiec-1 punkt 

• Pierniki-30 punktów 

1 miejsce– Pierniki 

2 miejsce– barszcz czerwony z uszkami 

3 miejsce– sernik                                                                                  Obraz autorstwa timolina na Freepik  
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Humor 

1. -Jasiu dlaczego spóźniłeś się do szkoły? 

-Bo pewna pani zgubiła 50zł. 

-I co, pomogłeś jej szukać? 

-Nie, stałem na banknocie i czekałem aż odejdzie. 

 

2. Ślepy pyta ślepego 

-Idziemy się przejść? 

-Nie widzę żadnych przeszkód. 

 

3. Jak nazywa się ogień Weroniki? 

-Fajerwerki! 

 

4. Co robi szkielet w piaskownicy? 

-Bawi się łopatką. 

 

5. Jak nazywa się płacz małego raczka? 

-Wycieraczka! 
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Materiały umieszczone w gazetce szkol-

nej służą w celach edukacyjnych. Zdjęcia 

pobrane zostały z: freepik.com 
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