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22 grudnia nasza gazetka obchodzi 10-te urodziny. Pierwszy 
numer pojawił się w 2006 roku. Poprzedziły go warsztaty 
dziennikarskie z doktorem nauk politycznych. Przez kolejne lata 
redaktorzy pracowali nad wywiadami, sprawozdaniami, relacjami  
z różnych przedsięwzięć. Poza tym na stałe pojawiły się działy: 
kulinarny, sportowy, rozrywkowy, kulturalny. Niebywałym przeżyciem 
była dla nas wizyta w Oddziale TVP Poznań. 

Pamiętajcie, jeżeli macie dla nas ciekawy temat, piszcie: 

wszystkoowszystkim2@op.pl 
 
 

 

WYBRALIŚMY NOWY SAMORZĄD 
 

9 września 2016 roku odbyły się wybory do samorządu 

uczniowskiego. Przeprowadziła je pani Anna Spławska. 

W roku szkolnym 2016/2017 reprezentować Was będą: 

 przewodnicząca Zuzanna Wojszczyk 

 zastępca Dawid Kaczmarek 

 skarbnik Monika Sołtysiak 

 sekcja organizacyjna: Zuzanna Nowak, Kamil Ratajczak, 

Mieczysław Zieliński, Igor Konradowski, Małgorzata 

Woźniak. 

Pierwszą imprezą zorganizowaną przez nowy samorząd było 

pasowanie nowych uczniów. 

 

 
REDAKCJA 
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Nasze reporterki rozmawiają z wicedyrektor Moniką Kunc. 

 

ŻYCIE ZMIENIONE O 180°… 
 

Adrianna Frankiewicz: Znajdujemy się w gabinecie pani dyrektor. Czy dobrze 

się pani tutaj czuje? 

Monika Kunc: Na to pytanie odpowiem za rok. Na dzień dzisiejszy czuję się 

dobrze. Jednak stuprocentową odpowiedź dam wam za rok. 

Dominika Dąbrowska: Czy objęcie 

stanowiska wicedyrektora zmieniło 

pani życie. Jeżeli tak, to w jaki sposób? 

M. K.: Tak. Praktycznie o 180
o
 Przede 

wszystkim zmienił się mój czas pracy. 

Doszło mi więcej obowiązków. Nie 

spodziewałam się, że praca 

wicedyrektora będzie tak ciężka. 

A. F.: Wydaje nam się, że praca 

wicedyrektora jest stresująca. Jak 

relaksuje się pani po powrocie do 

domu? 

K. M.: Uwierzcie mi, że ja jeszcze 

pracę biorę do domu, więc oprócz domowych rzeczy mam jeszcze szkolne 

obowiązki. Zdarza się więc, że zasypiam o godzinie 22
00

. Czasami oglądam 

telewizję. Tak. Relaksuję się przed telewizorem. 

D. D.: Czy ma pani jakieś marzenie związane z naszą szkołą? 

M. K.: Czy mam marzenie? Tak, żeby w naszej szkole wszyscy czuli się 

bezpiecznie. Oczywiście chciałabym również, aby każda pracownia była 

wspaniale wyposażona, żeby pracowały w niej grupy pięcio-, szceścioosobowe. 

D. D.: Czym pani zdaniem charakteryzuje się dobra szkoła? 

M. K.: Na pewno wykwalifikowanymi nauczycielami, dobrą bazą lokalową, 

dobrym sprzętem. Tym samym nasza szkoła spełnia te warunki. Mamy 

wspaniałych nauczycieli, pracujemy w dobrze wyposażonych klasach i przede 

wszystkim uczymy wspaniałą młodzież. Prawda? 

D. D.: No tak. 

A. F.: Jest pani znana z surowości. Czy kiedy była pani uczennicą, była pani 

zdyscyplinowana i nie było z panią problemu? 

K. M.: Musiałam być zdyscyplinowana, ponieważ moja mama pracowała  

w szkole. Podejrzewam, że ona była bardziej surowa niż ja. Więc byłam 

zdyscyplinowana i zawdzięczam to mojej mamie, która mnie tej dyscypliny 

nauczyła. 

 

D. D.: Czy tęskni pani za większą 

ilością matematyki? 

M. K.: Tak. Tego mi brakuje. 

Uczenie matematyki sprawia mi 

przyjemność. Niestety w tym roku 

mam jej tylko cztery godziny. 

D. D.: Czy znajomość matematyki 

pomaga w życiu? 

K. M.: Tak i nie. Pomaga pod tym 

kątem, że w każdej sytuacji mogę 

sobie szybko obliczyć wszystko  

w głowie. Natomiast z drugiej strony, nie gram w totolotka, gdyż wiem, jakie jest 

prawdopodobieństwo wygrania. 

A. F.: Proszę podać prawo fizyczne, z którego korzystamy każdego dnia nawet  

o tym nie myśląc. 

M. K.: Prawo fizyczne ... na przykład pierwsza zasada bezwładności Newtona, 

czyli, że działa siła grawitacji. Gdyby jej nie było to fruwalibyśmy w powietrzu. 

D. D.: Kto jest dla pani dyrektor największym autorytetem i dlaczego? 

M. K.: Powiem wam, że dla mnie największym autorytetem jest moja mama, 

która w życiu bardzo dużo osiągnęła. Wychowała mnie i mojego brata. Dla mnie 

właśnie ona jest największym autorytetem. 

A. F.: Czy matematycy lubią zwierzęta? 

M. K.: Tak. 

A. F.: Za co i jakie to są zwierzęta? 

M. K.: Nie wiem. Mogę powiedzieć na swoim przykładzie. Mam psa, chińskiego 

labradora. Jestem w nim zakochana. 

D. D.: Skąd wzięło się imię pani psa? 

M. K.: Początkowo miała być to Greta. Lubię twarde imiona. Jednak z czasem 

zdecydowałam się na Kaję. 

D. D.: A czy są jakieś zwierzęta, których pani nie lubi? 

M. K.: Tak. Nie lubię szczurów. 

D. D.: Pani dyrektor, na koniec chciałybyśmy zapytać. Czy na wakacje pojedzie 

pani w góry czy nad morze? 

M. K.: Nad morze. Oczywiście, że nad morze. 

D. D.: Serdecznie dziękujemy za wywiad. 

M. K.: Dziękuję. 

 
Wywiad przeprowadziły: 

Dominika Dąbrowska 

Adrianna Frankiewicz 
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HONOROWA ODZNAKA  

„ZA ZASŁUGI DLA 

WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO”  

W NASZYCH RĘKACH 
 
Sebastian Franek: Pani dyrektor, 

21 października tego roku nasza szkoła 

otrzymała Odznakę Honorową Za Zasługi 

dla Województwa Wielkopolskiego. Proszę 

nam powiedzieć, kto ją nam przyznał? 

Magdalena Dyszkiewicz: Tę nagrodę przyznał nam Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego pan Marek Woźniak. Odznakę tę otrzymała cała szkoła. 

Przysłużyli się do tego wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Jednak przede 

wszystkim jest to zasługa uczniów, którzy tak pięknie reprezentują szkołę  

w różnych konkursach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych. To jest 

Wasza zasługa i naszych absolwentów. 

S. F.: Czym musiała wykazać się szkoła, aby dostać taką nagrodę? 

M. D.: Szkoła przede wszystkim musi być aktywna w swoim działaniu. Aktywna 

nie tylko w obrębie szkoły, ale aktywna w regionie i województwie. Ważny jest 

więc fakt, że nasi uczniowie biorą udział w wielu imprezach o zasięgu 

wojewódzkim. Istotne jest też, że jako szkoła organizujemy przedsięwzięcia, dla 

uczniów z Wielkopolski, jak np. Konkurs Tańca o Złotą Nutkę, zawody sportowe 

w piłce nożnej. W ogóle organizujemy mnóstwo imprez, na które zapraszamy 

szkoły z regionu. Integrujemy się. To sprawiło, że zyskaliśmy uznanie Marszałka 

Województwa. Szkoła musi być aktywna. 

S. F.: Ile szkół starało się o tę nagrodę? 

M. D.: Ile szkół się starało to nie wiem. W całym województwie wielkopolskim 

tylko trzy placówki otrzymały tę nagrodę. To jest bardzo duży sukces. 

S. F.: Gdzie odbyła się i jak przebiegała uroczystość wręczenia nagrody? 

M. D.: Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Auli Nova przy Akademii 

Muzycznej w Poznaniu. Uroczystość była wspaniale przygotowana. Prowadził ją 

między innymi śpiewak operowy. Gala rozpoczęła się jego występem. Zaśpiewał 

utwór Franka Sinatry My way. Później wręczono odznaki. Nasza szkoła została 

wyczytana jako pierwsza. Następnie nagrody odebrały szkoły, które brały udział 

w konkursie Szkoła Roku i Nauczyciele Roku. Warto tutaj nadmienić, że  

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie otrzymało 

wyróżnienie w tej edycji nagród. Po tym wydarzeniu odbył się przepiękny 

koncert zespołu Audiofeels. Była to bardzo uroczysta gala. 

S. F.: Czy chciałaby pani dyrektor coś jeszcze dodać? 

M. D.: Musimy wszyscy pamiętać, że ta nagroda to jest zwieńczenie tego, co do 

tej pory zrobiliśmy. To podsumowanie naszej pracy. Pamiętać jednak należy, że 

nagroda ta zobowiązuje nas do tego, abyśmy dalej pracowali na tak wysokim 

poziomie i żebyśmy udowadniali, że zasługujemy na taką odznakę ale i na inne 

wyróżnienia. Musimy wiedzieć, że warto się mobilizować i warto brać udział  

w wielu inicjatywach. 

S. F.: Dziękuję pani dyrektor. 

M. D.: Ja również dziękuję. Było mi bardzo miło się z Tobą spotkać. 

 
Z panią dyrektor  

Magdaleną Dyszkiewicz  

rozmawiał Sebastian Franek 

Zdjęcie: Krzysztof Kubiak 

 

 

 

 

IDĄ, IDĄ  

DZIECI DROGĄ … 
 

W tym roku szkolnym 

mieliśmy okazję wziąć udział  

w dwóch rajdach organizowanych 

przez PTTK. We wrześniu 

wyruszyliśmy do Turwi, a w październiku do Starego Bojanowa. 

Pierwszy szlak prowadził z Kościana do Turwi. Trasa była niezwykle 

ciekawa. Czas, który spędziliśmy razem upłynął na rozmowach. Do mety 

doszliśmy w dobrych humorach. Pobyt w Turwi wypełniony był licznymi 

konkurencjami sportowymi. Poza tym, jak co roku odbył się konkurs 

krajoznawczy. Następnie skosztowaliśmy rajdowej grochówki. W październiku 

udaliśmy się do Starego Bojanowa. Metą rajdu była szkoła. To właśnie w niej 

odbyły się konkurencje sportowe. Szczególnie podobał się nam występ zespołu 

wokalnego, który zaprezentował piosenki Starego Dobrego Małżeństwa oraz 

szanty. 

Opiekunami grup były panie: Agata Rybarczyk i Anna Hordecka.  

Do Starego Bojanowa wyruszyły z nami panie: Mirosława Starczewska oraz 

Maria Pluta. 

 
Paulina Krzyżanowska 
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PO 40-STU LATACH ŻEGNAMY WAGĘ  

Z GABINETU PILĘGNIARKI 
 

Magdalena Lebiedziew: Chciałybyśmy porozmawiać z panią na temat 

zmian, które zaszły w pani gabinecie. 

Dorota Wdowicka: Proszę bardzo. 

M. L.: Z jakim meblem było pani najtrudniej się rozstać? I dlaczego? 

D. W.: Najtrudniej było mi rozstać się z wagą. Ładnie wygląda i była 

niezawodna. 

M. L.: Ile lat miały nasze stare meble? 

D. W.: Waga miała 40 lat, a szafa około 30-tu. 

M. L.: Proszę nam powiedzieć, gdzie znajdował się gabinet, kiedy jeszcze 

nie było Centrum Rehabilitacji? 

D. W.: Mój gabinet był w obecnej sali nr 13. Do 2000 roku znajdował się 

tam także gabinet stomatologiczny. 

Zuzanna Wojszczyk: Czy poznaje pani symulantów? I czy w ogóle 

mamy takich w szkole? 

D. W.: Tak, wystarczy obserwacja i rozmowa z uczniem. W każdej szkole 

są symulanci, zwłaszcza przed klasówkami. 

Z. W.: Do gabinetu pielęgniarki przychodzimy najczęściej  

z dolegliwościami. Jest nam wtedy smutno. A czy zdarzyła się kiedyś 

tutaj jakaś śmieszna historia? 

D. W.: Śmieszne historie zdarzają się często np. nieumiejętne 

symulowanie choroby. Opowieści jak u ciężko chorego albo ból zupełnie 

zdrowej nogi, tylko po to aby zwolnić się z wychowania fizycznego. 

Z. W.: Dziękujemy za rozmowę. 

D. W: Dziękuję. 

 

 
Rozmawiały: 

Magdalena Lebiedziew 

Zuzanna Wojszczyk 

Zdjęcie: Adrian Kunc 

 

Jak to z nowymi Jest … 
 

Rozmowy z nauczycielkami, które w tym roku 

szkolnym rozpoczęły pracę w naszej szkole 

 

 
Imię i nazwisko: Izabella Młynkowiak. 

Wiek: 23 lata. 

W naszej szkole uczę: plastyki. 

Piosenka, która umila jesienne dni: szelest liści. 

Najlepsza słodycz na świecie to: wszystko, co jest słone. 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: Irmina Sobolewska.  

Wiek: 24 lata. 

Na jesienną słotę najlepsze są: słodycze. 

Na zakupy wybieram się z: koleżankami. 

Gdybym mogła na jeden dzień zmienić 

zawód, to byłabym: aktorką. 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: Kamila Wolsztyńska. 

Wiek: 27 lat. 

Jeśli w podróż, to tylko do: cudownej, ciepłej 

Hiszpanii. 

Gdybym mogła na jeden dzień założyć czapkę 

niewidkę, to: chodziłabym po naszym szkolnym 

korytarzu i patrzyła ile dzieci się uśmiecha. 

Na chandrę najlepsze jest: ciepła herbatka i dobry 

film. 

 

 
Rozmawiały: 

Patrycja Koralewska 

Anna Michalewicz 
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35 ROCZNICA WPROWADZENIA  

STANU WOJENNEGO W POLSCE 

 
W niedzielę 13 grudnia 1981 

roku o godz. 6
00

 rano Polskie Radio 

nadało wystąpienie gen. Wojciecha 

Jaruzelskiego, w którym informował 

on Polaków o powstaniu Wojskowej 

Rady Ocalenia Narodowego (WRON) 

i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady 

Państwa stanu wojennego na terenie 

całego kraju. 

Władze komunistyczne jeszcze 

12 grudnia przed północą rozpoczęły 

zatrzymywanie działaczy opozycji i Solidarności. W ciągu kilku dni 

w 49 ośrodkach internowania (więzienia) umieszczono około 5 tys. osób. 

Niejednokrotnie dochodziło w nich do znęcania się psychicznego i fizycznego 

nad internowanymi. 

Stan wojenny to dla Polski przede wszystkim śmierć wielu ludzi  

i rozpacz tych, którzy utracili na zawsze swoich najbliższych. To olbrzymie straty 

gospodarcze i ekonomiczne, z którymi Polska musiała walczyć przez długie lata. 

Bardzo ważną konsekwencją była jednomilionowa emigracja Polaków. Wielu  

z nich zostało z Polski wydalonych za poglądy polityczne – dostało paszport  

w jedną stronę. Inni wyjechali z powodów światopoglądowych albo po prostu za 

chlebem, celem zapewnienia swoim dzieciom lepszej, dostatniej przyszłości. 

Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono  

go 22 lipca 1983 roku. 

 
 

 
W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 

 

 23-31 GRUDNIA 2016 – ZIMOWA  
PRZERWA ŚWIATECZNA 

 1 STYCZNIA 2017 – NOWY ROK 

 6 STYCZNIA 2017 – TRZECH KRÓLI 

 30 STYCZNIA – 12 LUTEGO 2017 –  FERIE ZIMOWE!!! 

 13-18 KWIETNIA 2017 – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

 
 

 

 

NNaajjppiięękknniieejjsszzyycchh    

ŚŚwwiiąątt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  

wwyyppeełłnniioonnyycchh  zzaappaacchheemm  śśwwiiąątteecczznnyycchh  

wwyyppiieekkóóww,,  nnuuttąą  wwssppóóllnniiee  śśppiieewwaanneejj  

kkoollęęddyy,,  cciieeppłłeemm  kkoocchhaajjąąccyycchh  sseerrcc,,  

bblliisskkoośścciiąą,,  ppookkoojjeemm  ii  rraaddoośścciiąą  ……  
  

żżyycczzyy  

  

RREEDDAAKKCCJJAA  
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POLECAMY  NA ŚWIĘTA 
 

Za niebieskimi drzwiami  

Marcin Szczygielski 
 

Dwunastoletni Łukasz wyjeżdża z mamą 

samochodem na wymarzone wakacje. Mają 

wypadek, po którym chłopiec trafia do szpitala,  

a stamtąd do pensjonatu swojej ciotki  

w niewielkim nadmorskim miasteczku. Bohater 

nie potrafi przystosować się do nowego życia – nie 

dogaduje się ani z ciotką, ani z innymi dziećmi. 

Czuje się samotny i marzy, by wyrwać się z obcego mu miejsca. Przypadkowo 

odkrywa, że niebieskie drzwi w starym pensjonacie można otworzyć tak, by 

zaprowadziły go do innego świata. Baśniowego, tajemniczego i na pozór 

przyjaznego, choć Łukasz szybko się przekona, że tylko do czasu ... 

Za niebieskimi drzwiami Marcina Szczygielskiego to książka dla 

młodzieży. Można ją nazwać powieścią przygodową czy obyczajową, choć 

znajdziemy w niej też liczne motywy znane z literatury science fiction  

i horrorów. Niezwykle precyzyjnie jest w niej budowane napięcie. Prosta na 

początku fabuła obfituje w nieoczekiwane zwroty, nic też nie zapowiada 

zaskakującego finału ... 

 

 

 

Fantastyczne zwierzęta  
i jak je znaleźć 
reż. David Yates 
 

Pierwszy z planowanych pięciu filmów 

fabularnych, inspirowanych książką pod tym 

samym tytułem autorstwa J. K. Rowling. 

Siedemdziesiąt lat przed tym, jak Harry 

Potter czyta książkę autorstwa Newta 

Skamandera, pisarz przeżywa niezwykłe 

przygody w tajemniczym, nowojorskim 

stowarzyszeniu czarownic i czarowników. 

 
Polecają: Katarzyna Kubacka i Krystian Pachurski 

Kącik kulinarny 
 

PPIIEERRNNIIKKII  

 

Składniki: 

 4-6 jajek 

 1 szklanka cukru 

 ½ kg miodu 

 1 kg mąki 

 1 kostka margaryny 

 1 łyżeczka kakao 

 2-3 łyżeczki sody oczyszczonej 

 3 przyprawy do pierników (KAMIS) 

 

Przygotowanie: 
Cukier upalamy na karmel. Dodajemy margarynę, kakao, przyprawy  

i miód. Ucieramy aż masa będzie gęsta, następnie studzimy. Do 

wystudzonej masy dodajemy jajka i mąkę z sodą oczyszczoną. 

Wyrabiamy ciasto i zostawiamy je na godzinę w lodówce. Wałkujemy  

i wycinamy pierniki. Pieczemy ok. 10 min. w temp. 180
o
C. 

Zimne pierniki lukrujemy. 

 

Smacznego!  
 

Klasa I b pp 

Klasa III pp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantastyczne_zwierz%C4%99ta_i_jak_je_znale%C5%BA%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantastyczne_zwierz%C4%99ta_i_jak_je_znale%C5%BA%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/J.K._Rowling


„A BĘDZIE TAM …”  
 

A będzie tam… to tytuł przedstawienia wystawionego 

przez naszych uczniów. Premiera miała miejsce 25 listopada 

2016 roku. Uczniowie zaprezentowali się przed publicznością 

szkolną oraz uczniami innych szkół. 

Młodzi aktorzy uczestniczyli w warsztatach 

prowadzonych przez reżysera Janusza Dodota. Zajęcia 

odbywały się raz w tygodniu. Pierwsze miały miejsce we 

wrześniu. Tegoroczna sztuka była refleksją nad naszym życiem. 

Warto nadmienić, iż Teatrzyk rozmaitości jest innowacją pedagogiczną. Projekt 

współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Kościanie.  

A będzie tam… tworzyli: Krystian Buchwald, Karolina Czamańska, Krzysztof 

Górczak, Mikołaj Kasztelan, Patrycja Koralewska, Anna Michalewicz, Angelika Mika, 

Joanna Nowaczyk, Magdalena Olejnik, Krzysztof Prządka, Sandra Ratajczak, Monika 

Sołtysiak, Ewa Śledź. 

 
REDAKCJA 

 

 

VII MARATON 

NAUCZYCIELSKIEGO 

CZYTANIA 
 

25 października 2016 roku 

odbył się VII Maraton Nauczycielskiego 

Czytania. 

Uczniowie szkoły podstawowej wysłuchali 11 wierszy Juliana Tuwima, które 

przedstawili następujący nauczyciele: Marta Kasperska, Piotr Olejnik, Ewa 

Hertmanowska, Kamila Wolsztyńska, Agnieszka Urbańska, Irmina Sobolewska, 

Magdalena Walewicz, Eliza Sikora, Weronika Karaś, Luiza Pluta, Agnieszka Borowiak, 

Natalia Kowalska-Jakubowicz, Barbara Kaczmarek. 

Młodzież z gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy wysłuchała grupy 

nauczycieli prezentujących fragmenty książki Astrid Lindgren pt.: Dzieci z Bullerbyn. Byli 

to: Agata Żak, Katarzyna Paruszewska, Kamila Wolsztyńska, Marta Majchrzak-Marciniak, 

Eliza Kozłowska, Beata Stucka, Aneta Łukowiak, Ewa Łaszczyńska-Maćkowiak, Marta 

Handke, Agnieszka Konieczna, Anna Spławska, Ewa Czuba. 

Dzieciom ze szkoły podstawowej najbardziej spodobała się pani Barbara 

Kaczmarek z wierszem Dżoncio i pani Agnieszka Urbańska z wierszem Kotek. Natomiast 

młodzież urzekły panie: Marta Handke i Eliza Kozłowska. 

 
REDAKCJA 

KULTURA, SPORT, 

ROZRYWKA 

ZE STOWARZYSZENIEM 

PATRZMY SERCEM 
 

W roku 2016 dzięki 

współpracy ze Stowarzyszeniem 

Patrzmy Sercem nasi uczniowie mieli okazję wziąć udział w wielu 

przedsięwzięciach, które finansowane są przez Starostwo Powiatowe  

w Kościanie oraz Urząd Miasta Kościana. 

Najogólniej projekty podzielić można na sportowe i kulturalne. 

Kulturę poznawaliśmy dzięki: Poznaj Wielkopolskę przez kulturę, 

Kulturalne pielgrzymowanie, Zarażanie książką oraz Teatrzyk 

rozmaitości. Realizacja tych projektów dała nam możliwość zwiedzenia 

Wrocławia i Rogalina, licznych wyjazdów do kina, czytania książki  

pt. Banzai. Poza tym nasi uczniowie mogli wziąć udział w warsztatach 

teatralnych i wystawić sztukę pt. A będzie tam… 

W roku 2016 uczniowie uczestniczyli w zajęciach na basenie,  

w sali zabaw Nufrik oraz w wyjeździe do Parku Rozrywki w Skórzewie 

koło Poznania. Zadania te były realizowane dzięki projektom: Wędrówka 

po zdrowie II, Morsik VIII, Bystre ruchy, zwinna głowa oraz Żeby ciągle 

sprawnym być, muszę wciąż aktywnie żyć. 

Przypominamy, że projekt obejmował również realizację Dnia 

Dziecka w naszej szkole. 
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♣ Rozwiąż krzyżówkę 
 

   1.                     

      2.                 

    3.                    

       4.                 

     5.                

       6.              

    7.                    

   8.                   

      9.                 

  10.                   

     11.              

 
1. Tradycyjna potrawa wigilijna z maku i bakalii 

2. Pierwszy miesiąc w roku 

3. Gwałtowny, obfity opad śniegu, który utrudnia widoczność na 

drodze 

4. Święta Bożego Narodzenia 

5. Jeden lub kilka zaprzęgów konnych z przyczepionymi saniami 

6. Dzieci zjeżdżają na nich z górki 

7. Autor baśni Dziewczynka z zapałkami 

8. Naczynie, które chroni herbatę przed wystygnięciem 

9. Żółty, kwaśny owoc bogaty w witaminę C 

10. Biało-czarny ptak nie latający, który żyje na Antarktydzie 

11. Zwisają z dachu podczas mrozów, niebezpieczne dla 

przechodniów 

 

Oprac. Zyta Poniży 

 

Pomóż Mikołajowi odnaleźć drogę  
do worka z prezentami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wszystkie gify znajdujące się w tym numerze gazetki 

 są ściągnięte z Internetu. 
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