
Gazetkę pod okiem Pani Emilii Piliszek 
tworzy zespół w składzie: 

• Emilia Czajewska kl. VB 

• Aleksandra Kapuścińska kl. VB 

• Amelia Obrębowska kl.VA 

               Ja to bym chciał już święta.  

                  Jestem przygotowany. 

- Co to jest : ma 8 nóg i 1 oko? 
- 2 krzesła i pół ryby.  

- Proszę państwa, mamy awarię! Tramwaj 
dalej nie pojedzie. Przepraszamy i proszę 
wychodzić...  
- Ej, ty! Czemu rozwaliłeś okno?! 
- A bo tu napisali, że "W razie awarii roz-
bij szybę młotkiem"  

Pani pyta Jasia: 
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missi-
sipi? 
- Missisipi. 
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa? 
- O sześć liter.  

- Mamo, choinka się 
pali! - wola Jasio z 
pokoju do matki zaję-
te j  w kuchni .  
- Choinka się świeci, 
a nie pali - poprawia 
m a t k a .  
Za chwile chłopiec 
k r z y c z y :  
- Mamo, mamo, fi-
ranki się  świecą!  

Na lekcji przyrody nauczycielka 
pyta: 
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatu-
ją, gdy tylko rozpoczyna się rok 
szkolny! 

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przy-
szedł brudny do szkoły i pani go wysłała 
do domu! 
- I co pomogło? 
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna. 

Napisz do świętego mikołaja!Napisz do świętego mikołaja!Napisz do świętego mikołaja!Napisz do świętego mikołaja!    
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PIERWSZY ŚNIEG 

 

Świat jest dzisiaj biały i puchaty 
jak zabawka przez Boga z 

pudełka wyjęta, taka śliczna 
zabawka ze sreberka i waty przez 

nikogo jeszcze nie dotknięta. 

 

Słońce tyle ma ostrych igiełek, 
że wygląda jak złota, świecąca 

choinka.  

Dobry Pan Bóg na słońcu 
srebrny świat zawiesza na 

podarek dla swojego 
Synka. 
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Każdy chyba lubi święta za miłą atmosferę, spotkania rodzinne i wiele, 

wiele ważnych i ciekawych rzeczy. Ale wiadomo - wyraz „święta” koja-

rzy się z prezentami! Niektórzy nauczyciele podzielili się z nami ma-

rzeniami o prezentach świątecznych. Do każdego z nich padło pytanie 

- co pan/pani chciałby/chciałaby dostać na święta? 

Pan wicedyrektor Pan wicedyrektor Pan wicedyrektor Pan wicedyrektor ---- Jarosław Kosakowski  Jarosław Kosakowski  Jarosław Kosakowski  Jarosław Kosakowski ---- Porsche Porsche Porsche Porsche    

Pani wicedyrektor Pani wicedyrektor Pani wicedyrektor Pani wicedyrektor ---- Małgorzata Michałowska  Małgorzata Michałowska  Małgorzata Michałowska  Małgorzata Michałowska ---- dużo zdrowia i ulubione per- dużo zdrowia i ulubione per- dużo zdrowia i ulubione per- dużo zdrowia i ulubione per-

fumyfumyfumyfumy    

Pani księgowa Pani księgowa Pani księgowa Pani księgowa ---- Monika Wydra  Monika Wydra  Monika Wydra  Monika Wydra ---- wycieczka do ciepłych krajów wycieczka do ciepłych krajów wycieczka do ciepłych krajów wycieczka do ciepłych krajów    

Pani Alicja Czerniecka Pani Alicja Czerniecka Pani Alicja Czerniecka Pani Alicja Czerniecka ---- dużo miłości dużo miłości dużo miłości dużo miłości    

Pani Aneta Skrzypiec Pani Aneta Skrzypiec Pani Aneta Skrzypiec Pani Aneta Skrzypiec ---- nowy zegarek nowy zegarek nowy zegarek nowy zegarek    

Pani Anna Marczak Pani Anna Marczak Pani Anna Marczak Pani Anna Marczak ---- torebka torebka torebka torebka    

Pani Emilia Piliszek Pani Emilia Piliszek Pani Emilia Piliszek Pani Emilia Piliszek ---- święty spokój i bilet na koncert zespołu  święty spokój i bilet na koncert zespołu  święty spokój i bilet na koncert zespołu  święty spokój i bilet na koncert zespołu 

MetallicaMetallicaMetallicaMetallica    

    

łam w domu (myślałam, że 
potrzebny będzie podręcz-
nik). Kolejna, matematyka. 
Na lekcji dopiero przypo-
mniałam, że mam pisać 
zaległy sprawdzian. Na 
przyrodzie - klapa. Zapo-
mniałam książek. Dalej  

W-F na hali LEGA, basen. 
Nie ćwiczyłam, byłam po 
chorobie. Od chloru bolała 
mnie głowa. Po powrocie 
do domu chciałam wrzucić 
jeszcze jakiś artykuł do 

Dzień piątkowy zaczęłam 
jak zwykle. Rano wstałam, 
poranna toaleta, śniadanie.  

I jak zwykle zaszła po mnie 
koleżanka. Przyniosła mi 
podręcznik z polskiego, bo 
mnie ostatnio nie było (nie 
mogłam odrobić pracy do-
mowej, ponieważ była za-
dana w podręczniku). No, 
trudno. Idziemy do szkoły. 
Pierwszy język polski. Jak 
na złość, potrzebne były 
ćwiczenia, które zostawi-

gazetki. Mój laptop nie 
wczytywał Pendrive’a. 
Później na zajęciach redak-
cyjnych urwała mi się 
smycz. Ale najlepsze było 
wieczorem. W momencie, 
gdy ćwiczyłam grę na 
skrzypcach, wypadł mi 
smyczek... I połamał. się 
Był wypożyczony. Przypa-
dek? Nie sądzę. Lecz nie-
którzy z moich znajomych 
mieli szczęście. Szkoda, że 
nie ja. 
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Świąteczne prezenty! 
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Ta strona jest poświęcona tylko chłopakom, dziewczynom i nauczycielom wstęp wzbroniony! Ta strona jest poświęcona tylko chłopakom, dziewczynom i nauczycielom wstęp wzbroniony! Ta strona jest poświęcona tylko chłopakom, dziewczynom i nauczycielom wstęp wzbroniony! Ta strona jest poświęcona tylko chłopakom, dziewczynom i nauczycielom wstęp wzbroniony! ––––     

W tym wydaniu gazetki trochę o wyglądzie. Tak wiem,  wiem, mówicie, że to tylko 

dziewczyny się stroją, ale to nieprawda. Chłopcy, żeby dobrze wyglądać, też muszą mieć 

swój styl. Jeśli nie wiecie jaki jest wasz styl, to może wam pomogę:  

Na przykład: 

1. kolorowa koszula w kratę, rurki jakiś zegarek, trampki, 

2. rurki + t-shirt + koszula + trampki albo jakieś fajne buty za kost-
kę, 

3. t-shirt z nadrukiem, buty typu conversy / vansy 

4. coś kolorowego, aby rzucać się w oczy, ale jednocześnie, żeby 
wszystko było dopasowane 

5. bluza i jeansy  jeżeli chcesz iść na luzaka, 

6. jeansy, trampki, t-shirt  bluza / koszula  i  full cap, 

7. lub  styl skate  



Dziewczyny nie mogą także zapo-
mnieć o higienie. Zawsze wieczorem 
powinno się brać prysznic. Warto 
zainwestować  też w dezodorant, lub  

antyperspirant ;)  

1 lub 2 razy w tygodniu myjmy  wło-
sy! U niektórych „dam” mogą się 
przetłuszczać błyskawicznie. 
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Lato to czas opalania, ale zima także wymaga od nastolatek, by zadba-
ły o urodę. Niskie temperatury nie są obojętne dla skóry. 

W pierwszej kolejności dłonie potrzebują wówczas ochrony. Natłusz-
czające kremy do rąk będą jak znalazł – nie są drogie i bez kłopotu 
znajdziemy je w każdej porządnej drogerii. Warto także postarać się        
o rękawiczki, będzie nam ciepło i jednocześnie bezpiecznie. 

Ustom dziewczyn dobrze zrobi ochronna pomadka lub błyszczyk. 
Chroni usta przed chłodem i suchymi ustami.  

Idealny chłopak:Idealny chłopak:Idealny chłopak:Idealny chłopak:    
• Przystojny (koleżanki Przystojny (koleżanki Przystojny (koleżanki Przystojny (koleżanki 

muszą zazdrościć !), muszą zazdrościć !), muszą zazdrościć !), muszą zazdrościć !),     

• Inteligentny (tylko, że-Inteligentny (tylko, że-Inteligentny (tylko, że-Inteligentny (tylko, że-

by nie przekraczał wie-by nie przekraczał wie-by nie przekraczał wie-by nie przekraczał wie-

dzy dziewczyny!), dzy dziewczyny!), dzy dziewczyny!), dzy dziewczyny!),     

• Bogaty (musi kupować Bogaty (musi kupować Bogaty (musi kupować Bogaty (musi kupować 

prezenty dziewczynie!),prezenty dziewczynie!),prezenty dziewczynie!),prezenty dziewczynie!),    

• Sławny (jak ON sławny, Sławny (jak ON sławny, Sławny (jak ON sławny, Sławny (jak ON sławny, 

to i ONA sławna.),to i ONA sławna.),to i ONA sławna.),to i ONA sławna.),    

• Silny ( musi nosić Silny ( musi nosić Silny ( musi nosić Silny ( musi nosić 

dziewczynę na rękach)dziewczynę na rękach)dziewczynę na rękach)dziewczynę na rękach)    

5 grudnia 2013 r. uczniowie klas I - IV, pod kierunkiem p. J. Cichanowicz 
"na deskach sceny ROK" wystawili spektakl pt."Zabawa w Śpiącą Kró-

lewnę". Dzieci wystąpiły z okazji obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 
Przedstawienie było zabawne, a gra młodych aktorów znakomita. Gratulacje! 

"Zabawa w Śpiącą Królewnę"  
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Obsada: 
narrator - Jakub Gościewski, królowa - Magdalena Milewska, król - Miłosz Skrzypiec, 
księżniczka - Milena Zaręba, królewicz - Piotr Banach, niania - Aleksandra Chodnicka, 
dobra wróżka/ropucha - Hanna Malwina Dziokan, herold - Kacper Przyborowski, Wróżki - 
Kamila Domel, Julia Szlaszyńska, Rozalia Piotrowska, Paula Ulińska, Martyna Kasprzyk, 
pastuszkowie - Konrad Kamiński, Filip Rubin, Mariusz Zaręba, rycerze - Dominika 
Stefańska, Wiktor Raszkowski, Eryk Czaplejewicz, Aleksander Sienkiewicz, Błażej 
Adamczyk, odkurzacz - Maja Chmielewska.  

Kanapka „Świąteczny prezent” 

Składniki: 

• Chleb tostowy: 4 kromki 

• Masło: 1 łyżka 

• Twarożek: 1 łyżka 

• Twardy ser: 2 plasterki 

• Szynka : 2 plasterki 

• Szczypiorek 

Sposób przygotowania: 
• Zanurz szczypiorek przez kilka sekund we wrzącej wodzie po czym przełóż go do zimnej 

wody. 

• Kromki chleba posmaruj masłem i twarożkiem. Następnie na każdej kromce umieść plaste-
rek sera  

        i szynki. 

• Złóż wszystkie kromki razem, jedna na drugiej, aby otrzymać naprzemienne warstwy, po 
czym za pomocą noża obkrój je z każdej strony, by uzyskać kształt kostki. 

• Następnie „zapakuj” „prezent” – osusz szczypiorek i użyj go jako wstążki! 



- Smutno mi, gdy… boli mnie brzuch lub noga lub cokolwiek innego. 

- Cieszę się, kiedy… dostaję wypłatę (ale nie trwa to długo) 

- Kiedy jestem zmęczony… idę spać. 

- Otuchy dodaje mi … myśl, że to już półrocze        i 
jesień się kończy. 

- Czasem marzę o… wyprowadzce do New York’u. 

- Miłość to… takie uczucie, często je pokazują         w 
filmach. 

- Nienawiść… była, jest i będzie. 

- Trudno w to uwierzyć, ale… byłem kiedyś mały. 

- Jestem… Panem Fabianem. 

- Lubię… bawić się z moją córką. 

- Nie lubię… chamstwa. 
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Myśli niedokończone - na poważnie 

Luźnie myśli niedokończone 

Myśli niedokończone dokończone przez  
Pana Fabiana Szóstkiewicza 

- Najbardziej lubię zupę… ogórkową. 

- Moją ulubioną porą dnia jest…wieczór, ponieważ… mogę odpocząć. 

- Muzyka, która mnie uspokaja…thrash metal. 

- Bigos z kapustą… i obowiązkowo z kiełbasą. 

- Moja ulubiona książka z dzieciństwa…  

„Takie sobie bajeczki” Rudyarda Kiplinga. 

- W dzieciństwie bałem się… Buki. 

- Olecko jest dla mnie… za małe, ale ogólnie OK. 

- Kiedy patrzę w lustro… widzę siebie (czyli 
Pana Fabiana) 

- Moje ulubione zwierzę to… mój pies Homer. 

- Gdy patrzę w okno, chciałbym zobaczyć… 
przelatujące UFO. 

- Czytam książki… fantasy i science-fiction, 
czasem historyczne. 

- Na wakacje chcę pojechać… do New York’u. 

W dniach 25.11.2013r –          
06.12.2013r. odbyła się akcja 
góra grosza. W naszej szkole 
na przerwach dzieci z samorzą-
du uczniowskiego chodziły i do 
puszki zbierały pieniążki, które 
później zostaną przekazane 
fundacji. Tradycyjnie patronat 
nad akcją objęła Minister Edu-
kacji Narodowej. Akcja „Góra 
Grosza” odbywała się w szko-
łach wszystkich typów na tere-
nie całej Polski. 

którzy siedzieli i nie 

dało się ich namówić do 

wspólnej zabawy. Robi-

liśmy wężyki, tańczy-

liśmy parami, osobno        

i w kółku oraz śpiewali-

śmy. Moim zdaniem dys-

koteka była udana i my-

ślę, że innym tam będą-

cym też się podobało. 26.11.2013 r. w naszej 

szkole odbyła się dysko-

teka andrzejkowa klas 

IV-VI. Była fajna muzyka 

i wspaniała atmosfera. 

Wszyscy skakaliśmy i 

tańczyliśmy.. Większość 

świetnie się bawiła, ale 

niestety byli też tacy, 

Dnia 29.11.2013r. w świetlicy szkolnej odbyły się andrzejki. Dzieci były przebrane za duchy     

i pomalowane na biało-czarno. Nie zabrakło też różnych andrzejkowych wróżb i konkurencji. 

Między innymi chłopcy mieli zawiązane oczy i musieli odgadnąć, co pani dała im do zjedzenia. 

Uczestnicy układali wężyki z butów (kto pierwszy wyjdzie za mąż), rozbijali pająka, z którego 

później wyleciały cukierki.  I oczywiście tradycyjnie przekłuwali serduszka. Myślę, że wszyscy 

spędzający tam andrzejki dobrze się bawili. 

Andrzejki w świetlicy 
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DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 


