
 

GAZETKA SZKOLNA 

 
W poWIĘKSZeniu 

    nr 4/2017 
listopad – grudzień 

Szkoła Podstawowa w Większycach        
Ul. Szkolna 4           
47-208 Większyce 
 
 

 
W aktualnym numerze: 

Co w szkole piszczy? – aktualności …………..…………………,…………….s. 2 
Wywiad-ówka, czyli inspirująca rozmowa z panem Leszkiem Galackim…......s. 5 
Czy wiesz, że… - ciekawostki o symbolach Bożego Narodzenia…..……...…..s. 6 
Zaczerpnięte, wyczytane – O świątecznym jedzeniu oczami naukowców….….s. 7 
Języki obce w poWIĘKSZeniu – Christmas, Weihnachten…..……………..….s. 8 
poWIĘKSZYĆ radość – rebusy i dowcipy o świętach …………………………s. 9 
Nasze talenty pod lupą – Listy do Świętego Mikołaja ………………….…..…..s. 10 

 



  W poWIĘKSZeniu           nr 4/2017 
 

  Strona 2  
  

 

Co w szkole piszczy? – aktualności  
 
Owoce, warzywa i nabiał w 
szkole - w roku szkolnym 
2017/2018 został uruchomiony 

nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych 
programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. 
Programem zostali objęci uczniowie klas I-V naszej szkoły. 
W ramach nowego programu dzieci będą otrzymywały owoce i 
warzywa oraz produkty mleczne oraz będą brały udział w 
działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na 
temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp. Nowy „Program dla szkół” ma 
na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko. 2 
października 2017r. rozpoczęły się dostawy owoców, warzyw i mleka do szkół. Najmłodsi uczniowie naszej 
szkoły mogli już spróbować jabłek, gruszek, śliwek, rzodkiewek i papryki, a także białego mleka i twarogu. 

 
Podchody czytelnicze - popołudniu 16 listopada w 
Większycach odbyły się podchody czytelnicze. Uczniowie 
klas IV - VII podzieleni na kilkuosobowe grupy przemierzali 
uliczki i zakątki naszej miejscowości w poszukiwaniu znaków 
i wskazówek. Prowadziły ich one do miejsc, w który musieli 
wykonywać różne czytelnicze zadania, m.in. dopasować 
autora książki do tytułu, napisać wierszyk zachęcający do 
czytania, rozpoznać bohaterów po cytacie, zagrać w "taboo", 
zaprojektować reklamę czytelniczą w programie graficznym. 
Każda grupa mogła sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności 

czytelnicze, świetnie się przy tym bawiąc. Podchody zakończyły się ogniskiem z pysznymi kiełbaskami.  
 
Nocowanie w szkole klasy 7 - nocowanie w szkole jest zwyczajem 
praktykowanym przez większyckich uczniów nie od dziś. Nie 
inaczej było 17 listopada, gdyż ten dzień wybrała na swoją nockę 
w szkole klasa VII. Uczniowie wraz z wychowawcą rozpoczęli 
niecodziennie, byli bowiem uczestnikami Nocy Naukowców, którą 
specjalnie dla nich przygotowały panie Magdalena Wójcik, 
nauczyciel chemii oraz pani Małgorzata Bąkowska, nauczyciel 
biologii. Były ciekawe eksperymenty chemiczne, kontrolowana 
mini-eksplozja, "zwiedzanie" wnętrza człowieka oraz inne 
ciekawostki biologiczne. Po naukowym spotkaniu wszyscy 
posililiśmy się przepyszną pizzą, po której udaliśmy się na 
wieczorny spacer większyckimi uliczkami. Nie zabrakło czasu na 
film akcji oraz inne pokazy multimedialne. Dla niektórych to była istnie bezsenna noc!  

 
SMOG SIĘ ZACZYNA OD TWOJEGO KOMINA  
Uczniowie klas V - VII przystąpili do akcji „DZIEŃ 
CZYSTEGO POWIETRZA”, która została zorganizowana przez 
Fundację Ekologiczną ARKA. Projekt potrwa do końca lutego 
2018 roku. Jego tematyka dotyczy niskiej emisji, palenia śmieci 
w piecach domowych. Przeprowadzą oni szereg działań na rzecz 
uświadomienia dorosłym, że wiele zależy od nas. Pierwszym 
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działaniem była dyskusja klasy V na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza. Uczniowie stwierdzili, że 
bardzo niebezpieczne są szkodliwe pyły i gazy z kominów elektrowni, hut, zakładów chemicznych, spaliny 
samochodowe, rolnictwo. Równie ważne jest niewłaściwe zachowanie ludzi, którzy spalają w domowych 
piecach śmieci, plastiki, odzież, buty, malowane drewno i prowadzą do niskiej emisji szkodliwych dla zdrowia 
ludzi gazów. Warto więc informować i edukować ludzi o szkodliwości palenia śmieci w domach. Wszystko 
zaczyna się od nas, ludzi i zależy od nas. Czyste powietrze jest 
w „naszych rękach”. Pomyślmy zanim wrzucimy do pieca 
kolejną plastikową butelkę. 
 
Bryksy Cross 2017 - w niedzielę dnia 26.11.2017 roku 
uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w XXIV 
Przełajowym Wyścigu Kolarskim „Bryksy Cross” LELLEK 
BIKE CHALLANGE odbywającym się cyklicznie w 
Gościęcinie – Bryksach.  W kategorii dzieci młodszych 
(rocznik 2008 i młodsi) na wysokim czwartym miejscu 
uplasował się Florian Konig, dziewiąty był Kevin Linek, 
dwunasty Leon Mazur i jako szesnasty pętlę 450-cio metrową 
pokonał Szymon Bijak.  Pomimo licznego grona startujących 
(25 zawodników), chłopców z klasy IV nie sparaliżowała 
debiutancka trema i zaprezentowali się znakomicie pokazując charakter, ambicję i przede wszystkim dali 
przykład, jak  należy aktywnie spędzać czas wolny. W drugiej kategorii dzieci starszych (roczniki 2005-2007) 
naszą placówkę reprezentował Oliver Mazur, który niestety z przyczyn technicznych nie mógł wystartować w 
wyścigu. Szkoda, ponieważ zaprezentowałby się równie dobrze jak jego młodsi koledzy. Serdecznie 
dziękujemy rodzicom za dowóz synów i rowerów na miejsce zawodów. Opiekunem i organizatorem wyjazdu 

był pan Łukasz Flegel. 
 
Warsztaty świąteczne dla rodziców - 27 listopada w naszej 
szkole w Większycach odbyły się warsztaty plastyczne, w 
których wzięli udział rodzice naszych wychowanków. Celem 
spotkania było stworzenie ozdób bożonarodzeniowych na 
kiermasz. Po uroczystym powitaniu gości przez panią dyrektor 
rozpoczęliśmy pracę. W miłej, świątecznej atmosferze wiele 
osób odkrywało swoje talenty plastyczne. Każdy wykazał się 
ogromną kreatywnością. Serdecznie dziękujemy za przybycie, 
a Radzie Rodziców za przygotowanie poczęstunku. 
 
Andrzejkowa dyskoteka - andrzejki to czas wróżb i zabaw. 

Wykorzystaliśmy to w naszej szkole, organizując w dniu 30 listopada br. dyskotekę. Imprezę przygotował 
Samorząd Uczniowski. Uczniowie bawili się w rytm najpopularniejszych przebojów muzycznych ostatnich 
miesięcy. Jednak największą atrakcją okazały się 
wróżby przygotowane przez uczniów z klasy VI i VII. 
Katalog wróżb był obszerny i bogaty, a każdy pragnął 
wywróżyć sobie coś wyjątkowego. Kto był, ten wie, że 
zabawa się udała i wszyscy świetnie się bawili. Wieczór 
umilał nam przygotowany przez rodziców pyszny 
poczęstunek, za co serdecznie dziękujemy. Pozostaje 
tylko czekać na kolejną dyskotekę. 
 
Kiermasz świąteczny - święta coraz bliżej, dlatego 
zgodnie z tradycją nasza szkoła zorganizowała kiermasz 
świąteczny. Odbył się on 2 grudnia w sali Mniejszości Niemieckiej w Większycach. Na wszystkich, którzy 
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przybyli, czekała kawa oraz pyszne ciasto. Ten wspólnie 
spędzony czas umiliły nam występy artystyczne przedszkolaków 
oraz uczniów, wśród których pojawiły się świąteczne piosenki w 
języku polskim, angielskim i niemieckim, tańce oraz wierszyki. 
Na kiermaszu można było również kupić ozdoby 
bożonarodzeniowe przygotowane przez uczniów oraz rodziców, 
które z pewnością wniosły świąteczną atmosferę do wielu 
domów. Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli wkład w 
organizację tej imprezy, a zwłaszcza Radzie Rodziców za 
ogromne zaangażowanie oraz DFK w Większycach za 

udostępnienie sali. 
 
Mikołajki w klasach IV-VII - wrażliwość na drugiego człowieka i 
umiejętność dawania to ważne wartości w naszej szkole. Mikołajki to 
świetna okazja, by się tego uczyć. Kilka tygodni temu w starszych 
klasach odbyło się losowanie, które decydowało o tym, kto kogo 
obdaruje prezentem. Natomiast ostatnio podczas lekcji 
wychowawczych w wręczaliśmy przygotowane podarunki. Każdy 
prezent był inny i wyjątkowy, a wszystkie sprawiły nam mnóstwo 
radości. 

 
Wyjazd na 
lodowisko - w ramach prezentu mikołajkowego 7 grudnia 
uczniowie klas V-VII pojechali na lodowisko w Kędzierzynie-
Koźlu. Aktywnie i zdrowo spędzili czas, jeżdżąc na łyżwach. 
Utrzymanie równowagi na lodzie to nie lada wyzwanie, było 
więc kilka niegroźnych upadków, ale przede wszystkim 
mnóstwo śmiechu i zabawy. Wszyscy w dobrych nastrojach 
wróciliśmy na lekcje. 
 

Tablice interaktywne w naszej szkole - na początku grudnia w Większycach i w Poborszowie zostały 
zainstalowane zestawy multimedialne (dotykowe monitory interaktywne, projektory i głośniki) zakupione w 
ramach programu rządowego "Aktywna tablica". Nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna jest 
atrakcyjna dla uczniów, a wykorzystywanie jej w procesie 
edukacyjnym sprawia, że uczniowie bardziej angażują się w tok 
lekcji. Interaktywny monitor może być stosowany nie tylko jako 
zwykła zielona tablica, lecz jest wyposażony w różne funkcje, 
które zapewniają ciekawszą i łatwiej przyswajalną formę 
pozyskiwania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Sprzęt 
multimedialny pomaga również wprowadzać do szkoły metody 
nauczania oparte na otwartości, kreatywności i współpracy między 
uczniem a nauczycielem. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy 
mogli zobaczyć pozytywne skutki tej technologicznej inwestycji. 
 
„Konkurs Jednego Poety” – 14 grudnia w Opolu odbył się już po raz osiemnasty Wojewódzki Recytatorski 
Konkurs Jednego Poety, który w tym roku był poświęcony twórczości Stanisława Barańczaka. Na tej 

renomowanej imprezie naszą szkołę reprezentowała uczennica 7 klasy 
– Vanessa Kubiec, która wystąpiła z recytacją wiersza „Braki, 
odrzuty, produkty zastępcze”. Vanessa nie zdobyła wprawdzie żadnej 
nagrody, jednak wypadła bardzo dobrze i zyskała nowe sceniczne 
doświadczenie. Serdecznie gratulujemy! 
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Ulubiona potrawa wigilijna
pierogi barszcz karp ryba po grecku

piernik uszka krokiety makówka

                             Wywiad-ówka,  
           czyli inspirująca rozmowa 

 
Od września w naszej szkole odbywają się zajęcia dodatkowe, jakich 
jeszcze nigdy wcześniej u nas nie było – zajęcia koła szachowego. 

Postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z panem Leszkiem Galackim, który wprowadza nas w tajniki tej 
gry. 
 
- Jak długo gra pan w szachy? Ile lat pan miał, gdy 
rozpoczął pan swoją przygodę z tą grą?  
Pan Galacki: Zacząłem grać w szachy, gdy miałem 7 lat. 
Można zatem stwierdzić, że gram już naprawdę długo. 
- Jak to się stało, że siedmioletni chłopiec zainteresował 
się szachami? Ktoś pana do tego zainspirował? 
Pan Galacki: Tak, mój wujek grał w szachy. To on 
pierwszy pokazał mi tę grę, wyjaśnił zasady i nauczył mnie, 
jak należy rozgrywać. 
- Wiemy, że pana przygoda z szachami nie zakończyła się 
w dzieciństwie, lecz towarzyszy panu przez całe życie. 
Jakie są pana największe osiągnięcia w tej dziedzinie? 
Pan Galacki: Jednym z moich osiągnięć jest to, że zostałem trenerem szachowym. Zdobyłem też tytuł 
wicemistrza na szczeblu wojewódzkim. Uczestniczyłem również w wielu międzypaństwowych meczach 
szachowych. Oprócz takich tradycyjnych turniejów szachowych odbywają się szachy korespondencyjne. W 
nich też biorę udział i zajmuję wysokie miejsce w rankingach. Szachy korespondencyjne rozgrywa się na 
odległość, a zawodnicy przez dwa tygodnie mogą zastanawiać się nad ruchem, który wykonają. 
- W takim razie życzymy dalszych sukcesów. A dlaczego zajęcia szachowe odbywają się w szkole? Jakie 
korzyści płyną dla uczniów z tej gry? 
Pan Galacki: Szachy bardzo korzystnie wpływają na rozwój młodego człowieka. Grając w szachy, ćwiczymy 
mózg i pamięć, uczymy się myśleć logicznie i strategicznie, planować i przewidywać, pracujemy nad 
koncentracją. Poza tym uważam, że szachy to świetna rozrywka, przy której można się odprężyć. Gra w szachy 
umożliwia też poznawanie wielu ciekawych ludzi, nie tylko z Polski, lecz również zza granicy. Ja często 
wyjeżdżam do Czech, Rosji i Słowacji. 
- Czy poza szachami ma pan jakieś inne zainteresowania? 
Pan Galacki: Tak, interesuję się fotografią. Często robię zdjęcia na weselach, lubię też fotografować dzieci. 
Moją pasją są również przedwojenne aparaty fotograficzne. 
- Czy poza naszą szkołą pracuje pan jeszcze w jakimś innym miejscu? 
Pan Galacki: Tak, prowadzę kółka szachowe szkołach w Poborszowie, w Starym Koźlu i Kędzierzynie. 
- Dziękujemy za wywiad. 

 
Sonda 
Święta są już coraz bliżej, w niejednej 
kuchni roznosi się woń przepysznych dań i 
wypieków. Czekamy zwłaszcza na te 
wyjątkowe dania, które jemy tylko raz w 
roku – w wigilię. Które z nich najbardziej 
lubią uczniowie naszej szkoły? Spójrzcie na 
wyniki sondy! 
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Czy wiesz, że… - ciekawostki 
…o symbolach Bożego Narodzenia 

 Boże Narodzenie ma swoje początki w pogańskich świętach takich jak 
Saturnalia (obchodzone od 17 do 23 grudnia), Kalendy (początek stycznia) lub 
święta Sol Invictus (25 grudnia). Kościół sprzeciwiał się kultywowaniu tych 
świąt, dlatego w tych okolicach zaczęliśmy obchodzić dni narodzenia 
Chrystusa, choć historyczne dowody nie wskazują na taką datę urodzin Jezusa. 
Najprawdopodobniej urodził się On zaraz na początku pory letniej, a więc w 
marcu lub w kwietniu, a może na początku maja. Można to wywnioskować z 
tego, że pasterze w noc narodzenia przebywali wraz ze swoją trzodą w górach, 
co zgodnie ze zwyczajem miało miejsce porą letnią.  

 Pierwsze wzmianki o obchodzeniu Bożego Narodzenia pochodzą z Rzymu z 354 roku. Jednak dopiero w IV w. n.e. 
papież Juliusz I ustanowił 25 grudnia oficjalnym dniem na obchodzenie urodzin Jezusa Chrystusa. 

 Wczesne wizerunki świętego Mikołaja nie pokazywały go jako pogodnego grubaska. Był 
raczej przywódczy, srogi i miał ze sobą brzozową rózgę. Zamiast z prezentami raczej kojarzył się 
z karą. Odyn, bóg Wikingów, jest prekursorem naszego Mikołaja. Według wierzeń Odyn zimą 
także rozdawał prezenty lub karał nieposłusznych. Miał też wypełniać buty dzieci różnymi 
smakołykami. Natomiast historyczny św. Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku, był biskupem 
Miry w Licji i wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. 
 Początkowo Święty Mikołaj przybywał z południa. W 

średniowiecznym Amsterdamie Sinterklaas przypływał 
żaglowcem z dalekich ciepłych mórz, a wór z prezentami niósł 
ciemnoskóry sługa zwany Zwarte Piet. Człowiek z ciepłych 

krajów nie bardzo pasował do zaśnieżonego zimowego pejzażu. Toteż gdy w roku 
1823 Clement Clarke Moore napisał wiersz „Noc wigilijna”, w którym św. Mikołaj 
przybywa saniami zaprzężonymi w renifery z bieguna północnego, wkrótce przyjęło 
się to do tradycji. Renifer to gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący arktyczną tundrę w Eurazji i 
Ameryce Północnej. Większość reniferów Mikołaja nosi męskie imiona. Jednak samce renifera gubią poroże w 
okolicach świąt, dlatego mikołajowe sanie prawdopodobnie ciągną samice lub kastraci. 

 Choinka jako drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI wieku, lecz prawdopodobnie już wcześniej 
występowało jako rajskie „drzewo poznania dobra i zła” w misteriach o Adamie i Ewie, wystawianych w wigilię 
Bożego Narodzenia. Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie wstawiano drzewka i ubierano je ozdobami z 

papieru i jabłkami (nawiązanie do rajskiego drzewa). Wielkim zwolennikiem tego 
zwyczaju był Marcin Luter, który zalecał spędzanie świąt w domowym zaciszu. Choinki 
więc szybko stały się popularne w protestanckich Niemczech. Pierwszą udekorowaną 
choinkę na Boże Narodzenie miano pokazać w łotewskiej Rydze w 1510 roku. 
 Niezwykle wysoką choinkę w 1950 roku zobaczyli mieszkańcy amerykańskiego 

Seattle. Stojące w mieście drzewko miało ponad 67 metrów! Natomiast w Emirates 
Palace Hotel w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przystrojono 
najdroższą choinkę świata. Jej wartość ocenia się na 11 milionów dolarów za sprawą 
ozdób świątecznych, które się na niej znajdują. Samo świąteczne drzewko o wielkości 
około 13 metrów warte jest 10 tysięcy dolarów.



 

Zaczerpnięte, wyczytane 
 

 

O świątecznym jedzeniu oczami naukowców 
Jemy przede wszystkim oczami. Widok ładnie podanych 
potraw powoduje zwiększone wydzielanie soków  trawiennych 
i śliny. To ułatwia trawienie i zmniejsza ryzyko kłopotów 
pokarmowych spowodowanych przejedzeniem. Przy jedzeniu 
należy nie myśleć o przykrych rzeczach, stresować się itd. 
Naukowcy zbadali, że adrenalina (hormon stresu) zaburza 
prawidłowe wydzielanie soków trawiennych, a tym samym 
zwiększa ryzyko wystąpienia podrażnień błony śluzowej 
żołądka. Z tego samego powodu nigdy nie należy jeść na 
stojąco ani w pośpiechu. 
Nawet od świątecznego stołu powinno się wstawać z uczuciem lekkiego niedosytu. Nie chodzi o to, by w święta 
głodować, ale by pamiętać, że żołądek ma określoną pojemność. Jest to nie więcej niż 500 ml. I tyle powinniśmy na raz 
zjadać! Jak więc jest możliwym, że wpychamy w siebie dziesięć razy tyle?! Ścianki żołądka są bardzo elastyczne i 
potrafią się tak rozciągać, że przyjmą porcję nawet 6 litrów. Oczywiście nie pozostanie to bez wpływu na kondycję 
organizmu. Po co więc ryzykować? 
Mózg dopiero po około 20 minutach wysyła do żołądka sygnał: Jestem pełny. Nigdy nie należy więc jeść, dopóki nie 
poczujemy sytości. Dajmy organizmowi czas na odczytanie sygnałów płynących z naszego wnętrza! 
Lepiej jeść mniejsze porcje (nawet bardzo małe!), niż jeden wielki talerz tego samego. Dlaczego? Po pierwsze 
dostarczamy wtedy organizmowi różnorodnych składników mineralnych i odżywczych, a po drugie zwykle taki sposób 
jedzenia zapewnia nam racjonalne przerwy potrzebne do strawienia danej porcji pokarmu.  

 Przy jedzeniu nie należy rozmawiać. Ta stara zasada ma dużo 
sensu.  Podczas rozmowy znacznie wzrasta ryzyko zadławienia się, a z 
każdym kęsem, jeśli otwieramy usta, żeby porozmawiać, połykamy  
porcje powietrza - o niestrawność w takiej sytuacji nietrudno.  
Między posiłkami nie warto sobie żałować śmiechu. Po pierwsze 
śmianie się przy stole sprawia, że jemy mniej (koncentrujemy się na 
żartach, a nie na konsumpcji), a po drugie – śmiech to najwspanialszy 
masaż dla mięśni brzucha, a ten poprawia trawienie.  
Święta spędzone przed telewizorem czy komputerem to naprawdę 
zmarnowany czas. Bez względu na pogodę warto namówić rodzinę 
na wspólny spacer, aktywność sportową. Korzyścią będzie nie 

tylko wzmocnienie więzi rodzinnych i zwyczajnie dobra zabawa, ale też lepsze samopoczucie. 
 
Wszyscy wiemy, że są pyszne! Ale co o nich sądzą specjaliści? Czyli niektóre wigilijne przysmaki okiem dietetyków. 
Zupa grzybowa – w przeciwieństwie do innych polskich zup praktycznie nie zawiera warzyw. Same grzyby są 
ciężkostrawne, kumulują z gleby metale ciężkie, substancje radioaktywne i wszelkie inne niebezpieczne dla zdrowia 
związki. Nie mają zbyt wielu witamin. Dla zdrowia są bezwartościowe. 
Kompot z suszu – oprócz tego, że zawiera zwykle dużo cukru (chyba że ktoś 
słodzi miodem) i że niektóre owoce bywają konserwowane związkami siarki, 
które nie są obojętne dla naszego zdrowia – nie ma innych wad. Zawiera dużo 
witamin (A, z grupy B, kwas foliowy, C) i związków mineralnych (m.in. 
potas).  
Karp w galarecie – to dość zdrowa potrawa. Sama ryba zawiera dużo białka, 
zdrowe tłuszcze, kwasy omega-3, które chwalą naukowcy; do tego dużo 
witamin, m.in. z grupy B oraz minerałów. Galaretka jest cennym źródłem 
glukozaminy, która pomaga w odbudowie uszkodzonych chrząstek. 

Na podstawie artykułu z czasopisma „Victor Junior” 
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Języki obce w poWIĘKSZeniu 
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poWIĘKSZyć radość!!! 
 

 
KONKURS! 

Rozwiąż rebusy i wyjaśnij pisemnie te pojęcia, a następnie 
zgłoś się do p. Karoliny Nykiel – twój trud zostanie 
nagrodzony!  
 

 

 
  
 
Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi 
mieszkania. 
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi. 
- Nie, ale jestem z tej samej firmy! 
 
 
- Szczęśliwego nowego Roku!  
- Zwariowałeś, w lutym?  
- To już luty? O kurcze, jeszcze nigdy nie 
wracałem tak późno z sylwestra.. 
 

- Jak samobójca spędza święta Bożego Narodzenia?  
- Wiesza się na choince. 
 
Pod koniec stycznia Nowak pyta spotkanego na ulicy kolegę:  
- Cóż to, Stefan, dopiero teraz choinkę niesiesz?  
- A no tak, bo na święta nie miałem pieniędzy, a teraz 
dostałem ją za darmo! 
 
 
Biznesmen przed świętami Bożego Narodzenia mówi do 
żony:  
- Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę?  
- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe BMW do 
jazdy po mieście! 
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Nasze talenty pod lupą 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

W grudniu uczniowie  
kl. IV-VI pisali listy do 
Świętego Mikołaja. Oto 

najładniejsze i 
najciekawsze prace. 


