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GAZETKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ 

IM. MARII KONOPNICKIEJ 

W KOŚCIANIE 

NR 2(24)/2015 

 

 

WWSSZZYYSSTTKKOO  OO  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  
 

 

 

 

 

 

Dziennikarka naszej gazetki, Magdalena Lebiedziew, przeprowadziła rozmowę  

z panią Anną Spławską, nową opiekunką samorządu szkolnego. 

Przeczytajcie! 

 
 

Magdalena Lebiedziew: Od tego roku 

jest pani opiekunem samorządu szkolnego. 

Czy dobrze czuje się pani w tej roli?   

Anna Spławska: Tak się złożyło, że 

zostałam wydelegowana przez panią 

dyrektor do pełnienia tego stanowiska. Na 

początku byłam trochę zaskoczona, ale 

szybko oswoiłam się z tą myślą. Dziś 

cieszę się z powierzonej roli. 

M. L.: Proszę przypomnieć uczniom kto 

w tym roku jest w samorządzie 

uczniowskim? 

A. S.: Przewodniczącym jest Radosław 

Wojciechowski, zastępcami są Tomasz 

Napierała i Ewa Nowak. Skarbnikiem jest 

Michał Hetman. Pomagają im Monika 

Sołtysiak i Magdalena Olejnik. 

M. L.: Jakie prace czekają samorząd  

w tym roku szkolnym? 

A. S.: Przede wszystkim prace związane z działalnością charytatywną. Są to 

wszelkiego akcje na rzecz potrzebujących. Jedna z nich właśnie trwa. Mam tu na 

myśli Górę grosza. Chciałabym nawiązać współpracę z fundacjami. Myślę 

również o działalności kulturalno-oświatowej, czyli uatrakcyjnieniu czasu 

pozalekcyjnego uczniom. Dobrze byłoby, gdyby w naszej szkole odbywały się 

dyskoteki. Jest to z wielu powodów niemożliwe, ale może uda się wymyślić jakiś 

wariant zastępczy. W dalszym ciągu propagować będziemy tradycje i kulturę 

polską poprzez organizowanie apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie 

ceremoniału i tradycji szkolnych z udziałem pocztu sztandarowego. Myślę 

również o organizowaniu różnych konkursów. Chciałabym zaktywizować jak 

najwięcej uczniów. Może włączą się oni w obchody Dnia św. Patryka, Dnia 

Ziemi oraz Dnia Czekolady. Na razie niech te moje hasła będą zagadką  

i niespodzianką. 

M. L.: Kiedy chciałaby pani wprowadzić nowe zadania dla samorządu? 

A. S.: Na pewno większa aktywność będzie w drugim półroczu. 

M. L.: Dziękuję za rozmowę. 

 

Rys. Marcel Michałowski 

WWEESSOOŁŁYYCCHH  

ŚŚWWIIĄĄTT!!!!!!  
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Nasze reporterki rozmawiają z panią Anną 

Puzyrewicz, nauczycielką, która w czerwcu 2015 roku 

zakończyła pracę w naszej szkole. 

 

 

„KAŻDEMU ŻYCZĘ, ABY Z TAKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ 

JAK JA PRZYCHODZIŁ DO PRACY” 
 

 

Zuzanna Nowak: W ubiegłym roku pożegnała się pani z zawodem 

nauczyciela. Jaką pierwszą rzecz zrobiła pani na emeryturze? 

Anna Puzyrewicz: Można powiedzieć, że na emeryturę przeszłam 

łagodnie, gdyż rozpoczęłam ją wakacjami. Tym samym przez pierwsze 

dni odpoczywałam i cieszyłam się wakacjami jak każdego roku. Dopiero 

we wrześniu poczułam, że jestem na emeryturze. Wtedy zaczęłam 

porządkować zgromadzoną przez lata dokumentację szkolną. I to było dla 

mnie znakiem, że już nie wrócę do szkoły. Łza się zakręciła. 

Zuzanna Wojszczyk: Jak wspomina pani naszą szkołę? 

A. P.: Świetnie. To był 

właściwie mój drugi dom. 

Czułam się tutaj bardzo 

dobrze. To była mała szkoła. 

Pracowało w niej piętnastu 

nauczycieli, było mniej 

uczniów. Nauka odbywała 

się na dwie zmiany. Uczyłam 

wówczas nauki zawodu. 

Nasze zajęcia kończyły się o 

godz. 18
00

 i nikt z tych lekcji 

nie uciekał. Nie było 

gimbusów. Każdy uczeń 

dojeżdżał indywidualnie. Z młodzieżą miałam bardzo dobry kontakt.  

W szkole nawiązałam również przyjaźnie, które przetrwały do dzisiaj. 

Tak więc bardzo dobrze wspominam czas, który tutaj spędziłam. 

Każdemu życzę, aby z taką przyjemnością jak ja przychodził do pracy. 

Z. N.: Czy przez te wszystkie lata, kiedy pracowała pani w Konopnickiej 

zauważyła pani jak nasza szkoła się zmienia? (ludzie, którzy tutaj 

pracują, dzieci, baza lokalowa). 

A. P.: Przede wszystkim 

teraz. Kiedy weszłam do 

szkoły, zobaczyłam nowe 

wnętrza. Stwierdziłam, że to 

już nie jest moja szkoła. Tak 

tu się zmieniło. Wszystko 

wygląda pięknie. Kiedyś 

baza lokalowa była słabsza, 

nie było sali gimnastycznej. 

Wszystko oczywiście zmieniało się i było coraz lepiej. Powstawały nowe 

klasy, przybywało uczniów i nauczycieli. Jeżeli chodzi o młodzież, to 

zawsze było tak, że młodość kierowała się własnymi prawami. Zawsze 

byli tacy, którzy się źle uczyli, którzy rozrabiali. To my, nauczyciele 

kształtowaliśmy ich osobowość i zachowanie. Uczniowie są tacy sami, 

zmienia się natomiast otoczenie. 

Z. W.: Czy utkwiła pani w pamięci jakaś klasa, a może jakiś konkretny 

uczeń? 

A. P.: O tak. Jeżeli zacznę od uczniów, to bliźniacy Piotr i Paweł. 

Chłopcy ci bardzo interesowali się biologią. Byli bardzo aktywni na 

każdej lekcji. Poza tym wygrywali wszystkie konkursy ekologiczne.  

W pamięci pozostanie moja ostatnia klasa, dzisiejsza II gimnazjum. Stały 

kontakt mam również z ostatnią klasą zawodową, którą prowadziłam. 

Jeszcze w ubiegłym roku uczniowie odwiedzali mnie w szkole. 

Opowiadali o swoich rozterkach, miłościach i osiągnięciach. 

Z. N.: Nauczanie jakiego przedmiotu sprawiło pani najwięcej 

przyjemności? 

A. P.: W związku z moim pierwszym kierunkiem studiów najbardziej 

lubiłam uczyć przyrody i biologii. Były one najbliższe mojemu sercu. 

Uczyłam również matematyki. 

Z. W.: Wiemy, że lubi pani przebywać wśród roślin. Jaki rodzaj ogrodu 

lubi pani i dlaczego? 

A. P.: Podoba mi się ogród naturalistyczny, który cały czas się zmienia, 

gdzie nie stosuje się linii prostej, geometrycznych kształtów. Układ roślin 

jest swobodny. W takim czuję się najlepiej. Nie lubię ogrodów 

przyciętych i uporządkowanych. 

Z. N.: A jaką porą roku ogród wygląda najpiękniej? 

A. P.: Każdą porą roku ogród jest piękny. Większości ludzi podoba się 

ogród wiosną. Ja staram się dostrzec piękno ogrodów każdą porą. 
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Z. W.: Za co można kochać rośliny? 

A. P.: Wiemy, że rośliny to pokarm, tlen, dwutlenek węgla czyli nasza 

egzystencja. Całą radość natomiast czerpie się z obcowania z roślinami, 

wśród nich czujemy się lepiej, wypoczywamy. 

Z. N.: Czy zdarzyło się pani rozmawiać z roślinami? 

A. P.: Nie. Mówię raczej do siebie. Myślę o roślinach, ale raczej z nimi 

nie rozmawiam. 

Z. W.: Lubi pani podróżować. Dokąd wybiera się pani w najbliższym 

czasie? I dlaczego akurat tam? 

A. P.: W najbliższym czasie wybieram się do Atlanty. Tam mieszka mój 

syn. Nie ukrywam, że boję się tej podróży, gdyż przerażają mnie 

zamachy terrorystyczne. 

Z. N.: Jakim mottem kieruje się pani każdego dnia? 

A. P.: Nie szczędź czasu, aby być szczęśliwym. Teraz na przykład uczę się 

języka angielskiego. Dzięki temu, jak będę w Ameryce łatwiej 

porozumiem się z jej mieszkańcami. 

Z. W.: Na koniec chciałybyśmy zapytać, co pani zdaniem jest 

najważniejsze w życiu? 

A. P.: Najważniejsze są: zdrowie, rodzina, szczęście. W życiu trzeba 

mieć przede wszystkim pasje. Wtedy człowiek jest spełniony, 

zadowolony i szczęśliwy. 

Z. N.: Dziękujemy za rozmowę. 
 

Wywiad przeprowadziły: 

Zuzanna Nowak 

Zuzanna Wojszczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI MARATON CZYTANIA 
 

28 października 2015 roku odbył się VI Nauczycielski 

Maraton Czytania. Po raz kolejny nauczyciele prezentowali 

uczniom swoje ulubione książki. 

Dla najmłodszych wystąpili: Barbara Kaczmarek, 

Ewa Hertmanowska, Grażyna Kulmajer, Magdalena 

Walewicz, Marta Kostańska, Kamila Wolsztyńska, Kinga 

Biszof, Maria Krystkowiak i Agnieszka Urbańska, Jadwiga 

Marcinkowska. 

Dla uczniów gimnazjum i klas PP czytali: Eliza 

Kozłowska i Beata Kaźmierczak, Marta Handke, Weronika 

Karaś, Magdalena Musielak, Piotr Olejnik, Katarzyna Nowak, 

Alicja Górniak, Katarzyna Kwiatkowska. 

Uczniowie doskonale się bawili słuchając czytających nauczycieli. Po 

zakończeniu prezentacji odbyło się tradycyjne cukierkowe głosowanie.  

W pierwszej grupie najwięcej punktów zdobyły panie Maria Krystkowiak  

i Agnieszka Urbańska, które przedstawiły znaną baśń braci Grimm pt. Śnieżka.  

W drugiej grupie zwyciężył pan Piotr Olejnik zachęcający do czytania powieści 

Andrzeja Sapkowskiego Wiedźmin. 

Maraton przygotowały i prowadziły panie Agata Żak i Katarzyna 

Paruszewska. 

Zapraszamy na kolejne nauczycielskie czytanie za rok! 

 
REDAKCJA 

 

 

Zdjęcie z 12.06.1987 roku przedstawiające klasę pani Ani. 
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CZY MOŻNA MIEĆ SCENARIUSZ 

ŻYCIA?   
 

Pewnego deszczowego dnia przybył do 

naszej szkoły dwudziestoczteroletni, niepalący, 

niezażywający dopalaczy hip-hopowiec. 

Opowiedział nam o swoim życiu. 

Najważniejszym przesłaniem było to, że każdy 

człowiek musi mieć jakieś pasje. Ludzie powinni 

rozwijać swoje zainteresowania. Jego sposobem na 

życie jest kręcenie filmów i hip-hop. Paweł 

wyrapował dla nas trzy utwory. Pokazał nam również filmy dokumentalne.  

W pierwszym z nich zaprezentował wycinek z życia swoich dziadków.  

W drugim natomiast ukazał losy młodzieży znajdującej się w ośrodku 

wychowawczym. Ci młodzi ludzie sens życia odnaleźli w rapie. 

 
Magdalena Lebiedziew 

Zuzanna Nowak 

 

 

PROMUJEMY DOBRE ZACHOWANIA 
 

Chcielibyśmy jeszcze raz przypomnieć osoby, 

które w szczególny sposób wyróżniły się swoim 

zachowaniem. Są to: 

● Barbara Dworczak, która jest przesympatyczną koleżanką, uśmiechniętą  

i gotową do pomocy. Uczennica stara się być zawsze przygotowana do 

lekcji. Jest osobą kulturalną. 

● Marcin Olejniczak, który bardzo aktywnie włączył się w organizację 

Światowego Dnia Pluszowego Misia. 

● Katarzyna Kałucka, Łukasz Kałucki, Mikołaj Kasztelan, Adam Kupiec, 

Patryk Kupiec, Mateusz Malcherek, Michał Pawlaczyk, Michał 

Skrzypczyński, piotr Szydłowski, daniel Włodarczak, Mikołaj Zieliński  
– na ten zespół można było liczyć podczas XI MIĘDZYNARODOWEGO 

KOŚCIAŃSKIEGO PÓŁMARATONU IM. DRA H. FLORKOWSKIEGO. 

 

Brawo! 
REDAKCJA 

Jak to z nowymi Jest … 
 

Rozmowy z nauczycielkami, które w tym roku szkolnym 

rozpoczęły pracę w naszej szkole 

 

 
 

Imię i nazwisko: Alicja Górniak. 

Wiek: 25 lat. 

Przedmioty, których uczy pani w naszej 

szkole: plastyka, muzyka, rytmika, zajęcia 

sportowe. 

Kiedy byłam uczennicą, to najbardziej 

lubiłam: matematykę. 

W wolnym czasie: uprawiam sporty, jeżdżę 

do kina i teatru, czytam książki. 

Gdybym mogła powierzyć życzenie 

karpiowi, to: chciałabym mieć więcej 

czasu. 

Od Gwiazdora na Boże Narodzenie 

chciałabym dostać: książki, słodycze, 

nowy rower. 

 
Rozmawiały: 

Patrycja Koralewska 

Anna Michalewicz 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: Marta Handke. 

Wiek: 26 lat. 

Muzyka pojawiła się w moim 

życiu: w wieku kilku lat, gdy 

jako małe dziecko 

obserwowałam grającego tatę. 

Gram na następujących 

instrumentach: fagot, fortepian, 

gitara, perkusja. 
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Rys. Antoni  Hetman 

Rys. Damian Doskocz 
10 9 

Człowiek o najpiękniejszym głosie to: Sting. 

Gdybym mogła powierzyć życzenie karpiowi, to: chciałabym zagrać  

w orkiestrze symfonicznej. 

Od Gwiazdora na Boże Narodzenie chciałabym dostać: skrzynkę 

mandarynek. 

 
Rozmawiał: 

Adam Bączyk 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: Magdalena Musielak. 

Wiek: 24 lata. 

Ulubiona pora roku: wiosna, ponieważ przyroda 

budzi się do życia. 

Cecha, której nie lubię u ludzi: obgadywania 

kogoś za jego plecami. 

Pracuję z dziećmi, ponieważ: bardzo je lubię. 

Gdybym mogła powierzyć życzenie karpiowi, to: 
chciałabym spędzić wakacje na bezludnej wyspie. 

Od Gwiazdora na Boże Narodzenie chciałabym 

dostać: nowe, szybkie auto. 

 
Rozmawiał: 

Mikołaj Zieliński 

 

 

 

 

W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 
 

 23-31 GRUDNIA 2015 – ZIMOWA  
PRZERWA ŚWIATECZNA 

 1 STYCZNIA 2016 – NOWY ROK 

 6 STYCZNIA 2016 – TRZECH KRÓLI 

 18-31 STYCZNIA 2016 –  FERIE ZIMOWE!!! 

 24-29 MARCA 2016 – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSppookkoojjnnyycchh,,  rrooddzziinnnnyycchh,,  

ppeełłnnyycchh  uuśśmmiieecchhuu  ii  mmiiłłoośśccii  

ŚŚwwiiąątt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  

oorraazz  ssppeełłnniieenniiaa  wwsszzyyssttkkiicchh  

mmaarrzzeeńń  

ww  NNoowwyymm  22001166  rrookkuu  
  

żżyycczzyy  

  

  

RREEDDAAKKCCJJAA  
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POLECAMY  NA ŚWIĘTA   
 

Listy do M. 2 to film, który wzrusza i skłania do 

refleksji. Przedstawia miłość w  różnej postaci. Akcja opowieści 

rozgrywa się w wigilijnej Warszawie. W filmie występują 

między innymi: Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, 

Magdalena Lamparska, Roma Gąsiorowska, Maciej Stuhr oraz 

Piotr Adamczyk. Listy do M. 2 pozwalają nam marzyć i śnić, 

przywracają wiarę w wartość miłości i przyjaźni. Film Macieja 

Dejczera daje możliwość oderwania się od codzienności. 

Serdecznie polecamy! 

 
REDAKCJA 

 

 

MMAAMMYY  DDLLAA  WWAASS  KKSSIIĄĄŻŻKKII,,  

OO  KKTTÓÓRRYYCCHH  MMAARRZZYYLLIIŚŚCCIIEE  

 
Dzięki temu, że Zespół Szkół im. M. Konopnickiej przystąpił do rządowego 

programu promującego czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży Książki naszych marzeń 

już po świętach będziecie mogli wypożyczyć z naszej szkolnej biblioteki niepowtarzalne 

lektury. Wśród nowości, każdy znajdzie coś dla siebie. 

Mamy dla Was kolorowe, piękne opowieści, np. o księżniczce Adeli, Parauszku, 

Troskliwych Misiach, Franklinie. Jeśli ktoś jeszcze nie zna słonia w kratkę, to koniecznie 

musi przeczytać przygody Elmera. Dziewczynki mogą również poznać zwariowaną Hanię 

Humorek. Dla tych, którzy zaczynają już swoje pierwsze czytanki mamy książki  

z olbrzymimi literami. Są to: Antek i stara jabłonka, Jaś i zaczarowany przyjaciel, Lenka  

i magiczne drzewo. Odkrywcy przyrody koniecznie muszą przeczytać książki  

pt.: Przyroda była pierwsza, Zagadki przyrodnicze. Dla młodych historyków biblioteka 

zakupiła serię książek pt. Poznaj świat. Są również opowieści z Muzeum Powstania 

Warszawskiego pt. Asiunia, Zaklęcie na „W”, Mały powstaniec. Nie zabraknie również 

wiecznie czytanej klasyki. Mamy tu na myśli powieści Astryd Lindgren: Lotta z ulicy 

Awanturników, Karlsson z dachu, Pippi wchodzi na pokład. Dla dzieci, które chcą wraz  

z rodzicami odkrywać historyjkę obrazkową polecamy Zimę na ulicy Czereśniowej oraz 

Czytanki z obrazkami. Wśród zakupionych książek znajdziecie również 12 ważnych 

opowieści: polscy autorzy o wartościach, 12 ważnych praw: polscy autorzy o prawach 

dzieci, Cała Polska czyta dzieciom: najpiękniejsze opowieści. Ważne problemy porusza 

również Barbara Kosmowska w książce pt. Kolorowy szalik. 

Wyobraźcie sobie, że to jeszcze nie wszystkie tytuły, które na Was czekają. 

Zapraszamy do biblioteki szkolnej. 

 

REDAKCJA 

Kącik kulinarny 
 

PPIIEERRNNIIKK  
 

 

Składniki: 
 3 jajka 

 1½ szklanki cukru 

 3 szklanki mąki 

 20 dag miodu płynnego  

 1 szklanka kwaśnej śmietany 

 2 łyżki zimnej wody 

 20 dag margaryny 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 1 łyżka kakao 

 przyprawa do piernika 

 

Przygotowanie: 
1. Margarynę ucierać z cukrem, dodając żółtka, miód, wodę, śmietanę, 

mąkę zmieszaną z sodą, kakao, przyprawą do piernika. 

2. Z białek ubić pianę i delikatnie wymieszać z ciastem. 

3. Wyłożyć ciasto do foremki. 

4. Piec w temp. 150-160
o
C ok. 40-60 min. 

 

Smacznego! 

 
Klasa III a pp 

Klasa III b pp 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

http://www.filmweb.pl/film/Listy+do+M.+2-2015-736267
http://www.filmweb.pl/film/Listy+do+M.+2-2015-736267
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I TY MOŻESZ ZOSTAĆ 

EUKLIDESEM 
- KONKURS MATEMATYCZNY  

DLA KLAS IV-VI SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ 

 
Zadanie 1. Pierwsza godzina parkowania w centrum handlowym jest 

bezpłatna. Druga godzina kosztuje 2 zł. Każda następna godzina kosztuje 

4 zł. Ile kosztuje pięciogodzinne parkowanie? 

 

Zadanie 2. W klasie Michała w każdej ławce siedzą dwie osoby.  

W trzech ławkach siedzą same dziewczynki, w dwóch ławkach – sami 

chłopcy, a w każdej z pozostałych ławek siedzi chłopiec z dziewczynką. 

O ile więcej dziewczynek niż chłopców jest w klasie Michała? 

 

Zadanie 3. Gdy Staś miał 20 miesięcy, urodziła się jego siostrzyczka 

Kasia. Teraz Kasia ma 20 miesięcy, a Staś niedawno obchodził: 

A) drugie urodziny B) trzecie urodziny C) czwarte urodziny 

D) piąte urodziny E) szóste urodziny 

 

Zadanie 4. Mama przygotowała talerz naleśników. Jacek zjadł połowę 

naleśników i przekazał talerz Maćkowi. Maciek zjadł połowę tego co 

pozostało i przekazał talerz Bartkowi. Bartek zjadł połowę tego co 

zostało, zostawiając na talerzu 3 naleśniki. Ile naleśników przygotowała 

mama? 

A) 12  B) 16  C) 18  D) 24  E) 32 

 

Zadanie 5. Chłopcy ustawili się w szeregu. Artur obliczył, że koledzy 

przed nim stojący mają 14 nóg, a za nim stojący 18. Ilu było chłopców? 

 
Regulamin konkursu matematycznego dla uczniów klas IV-VI 
1. Wyliczone zadania prosimy oddać najpóźniej do 15 stycznia 2016 pani Monice 

Kunc. 

2. Nauczyciel sprawdzi samodzielność wykonanych zadań. 

3. Za każde zadanie można otrzymać max 3pkt (łącznie można zdobyć 15 pkt). 

4. Uczeń, który poprawnie rozwiąże wszystkie zadania otrzyma ocenę celującą  

z matematyki. 

Oprac. Monika Kunc 

TURYSTYCZNY SZLAK 
 

Dnia 12 września 2015 roku 

wybraliśmy się na rajd. Punktem docelowym 

była Turew. Towarzyszyli nam uczniowie ze 

Szkoły nr 2 w Kościanie. Do Starego 

Gołębina dojechaliśmy autokarem. Później 

szliśmy do Turwi. Tu przywitał nas prezes Oddziału Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kościane pan Tadeusz 

Krzyżanowski. Na miejscu był konkurs krajoznawczy. Jedliśmy 

grochówkę. Pan Krzyżanowski z żoną rozdawali nagrody. Około godziny 
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 wróciliśmy do Kościana. 

 
Paulina Krzyżanowska 

 

 

 

 

 

50 KOŚCIAŃSKA  
JESIEŃ NAD OBRĄ 

 
Dnia 17 października 2015 roku odbyła 

się jubileuszowa 50 Kościańska Jesień nad Obrą.  

W drodze do Starych Oborzysk zwiedziliśmy 

wieżę ciśnień. Szliśmy przez Pianowo. Na mecie czekały na uczestników 

konkursy, np.: rzut lotką lub ringiem, układanie piramidy na czas. Poza 

tym odbył się quiz krajoznawczy. Tradycyjnie, posiłkiem turystów była 

grochówka przygotowana przez panie z Zespołu Szkół nr 4. Na koniec 

rajdu pan Krzyżanowski poprosił, aby chwilą ciszy uczcić śmierć pana 

Leszka Michalczaka, który był dyrektorem Zespołu Szkół nr 4 oraz 

wiceprezesem Oddziału PTTK w Kościanie. Następnie wręczono 

nagrody, których fundatorem była gazeta Fakty Kościańskie. Na 

zakończenie rajdu zostaliśmy zaproszeni na Kościańską Wiosnę im. 

Leszka Michalczaka. 
 

Paulina Krzyżanowska 
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♣ Rozwiąż krzyżówkę 
 

 

1. Ma dwanaście miesięcy 

2. Najwyższe góry w Polsce 

3. Stan pogody, kiedy temperatura powietrza jest niższa od 0°C 

4. Imię jednego z Trzech Króli 

5. Śpiewane w czasie świąt Bożego Narodzenia 

6. Okres zimowych balów i zabaw 

7. Zjeżdża się na nich zimą 

8. Drzewo iglaste 

9. Najzimniejszy kontynent 

10. Zimowa przerwa w nauce 

11. Przesypia zimę w dziupli 

12. Ptak, który przylatuje do nas na zimę 

13. Najkrótszy miesiąc zimowy 

 
 

Oprac. Zyta Poniży 

Pokoloruj obrazek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wszystkie gify znajdujące się w tym numerze gazetki 

są ściągnięte z Internetu. 
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