Co w szkole piszczy...
Pismo uczniów Szkoły Podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Nr 2/2019

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy:
udanych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie,
wymarzonych prezentów pod choinką,
wspaniałego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku.
Do zobaczenia za rok!
Redakcja

Rys. Krzysztof Zajda kl. VI a

Drodzy Czytelnicy!

W tym numerze:
Z życia szkoły
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Wywiad z p. Ewą Leją
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Tradycje
bożonarodzeniowe
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Łamigłówki angielskie
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Krzyżówka
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Sonda
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Uśmiechnij się
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Zbliżają się Święta i Sylwester - czas zabaw i radości.
Pragniemy prosić Was i Waszych bliskich, abyście
w tym czasie pomyśleli także o zwierzętach, zwłaszcza
o psach. Dla nich huk petard i fajerwerki rozświetlające niebo, to ogromny stres.
Psy często w tym czasie w przerażeniu uciekają na
oślep przed siebie i zdarza się, że giną potrącone przez
samochód. Mogą także ze strachu doznać zawału serca,
podobnie jak ludzie.
Prosimy, abyście otoczyli je w tym czasie szczególną
opieką. Apelujemy, abyście zaczęli od siebie i zaprzestali zwyczaju odpalania petard, a zwierzęta będą Wam
wdzięczne. Ponadto zostanie Wam w kieszeni zapewne
niemała kwota, którą możecie wydać na inne przyjemności albo komuś pomóc.
Redakcja
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Rys. Martyna Tomiak, kl. VI a

Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
W dniach 18 oraz 25 listopada 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej z czasów I i II wojny światowej.
Celem przeglądu było rozwijanie zainteresowań młodego pokolenia Polaków pieśnią patriotyczną i żołnierską, poszerzenie edukacji patriotycznej o prezentację
działań o charakterze artystycznym, upowszechnianie historii naszego kraju poprzez piosenkę oraz stworzenie uczniom możliwości zdrowego współzawodnictwa.
W przeglądzie wzięli udział uczniowie z klas IV – VIII, którzy przy akompaniamencie p. B. Oczkowskiego śpiewali pieśni i piosenki patriotyczne, a chór szkolny wykonał pieśń pt. Czerwone maki na Monte Cassino.
W kategorii klas IV – V jury przyznało następujące miejsca:
I miejsce - kl. V c - Oka
II miejsce - kl. IV b – Pałacyk Michla
III miejsce - kl. IV a - Serce w plecaku
IV miejsce - kl. V a – Dziś do Ciebie przyjść nie mogę
V miejsce - kl. V b - Deszcz jesienny deszcz
W kategorii klas VI –VIII przyznano następujące miejsca:
I miejsce - kl. VIII b - Piechota
II miejsce - kl. VII b – Rozszumiały się wierzby płaczące
III miejsce - kl. VI b - Oka
IV miejsce - kl. VI a – Dziś do Ciebie przyjść nie mogę
V miejsce - kl. VIII a – Pierwsza Brygada
VI miejsce - kl. VII a – Idą leśni

Imieniny Mikołaja Zebrzydowskiego
Niecodzienny gość zawitał do naszej szkoły 6 grudnia. Mężczyzna ubrany w żupan,
płaszcz, futrzaną czapkę ozdobioną broszką i piórami, któremu towarzyszyła żona
w pięknej, lecz nieco staromodnej sukni swoim pojawieniem się wzbudził niemałe
zainteresowanie. Okazało się, że para… przybyła z przeszłości. Z okazji swoich
imienin szlachcic Mikołaj Zebrzydowski wraz z żoną Dorotą częstował uczniów cu3

kierkami, odwiedził Dyrekcję i pozwolił zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Z kolei przedszkole odwiedził burmistrz dr hab. inż. Augustyn Ormanty. Dzięki
temu, obecny oraz dawny włodarz naszego miasta, mieli okazję spojrzeć sobie
w oczy i uścisnąć prawice.
W ten oto sposób w Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęły się
obchody 400-lecia śmierci fundatora miasta i zarazem patrona szkoły. W najbliższych miesiącach uczniowie wezmą udział w kolejnych wydarzeniach:
- klasy I-III – konkurs plastyczny, w którym uczniowie przedstawią portret
M. Zebrzydowskiego,
- klasy IV-VI – konkurs na pracę w formie lapbook’a dotyczące M. Zebrzydowskiego
- klasy VII-VIII – konkurs na widokówkę przedstawiającą wybraną kaplicę
wykonaną przy użyciu programu komputerowego,
- konkurs dla rodziców/członków rodziny na wiersz o M. Zebrzydowskim.
Podczas uroczystego zakończenia Roku z Patronem szkolne koło teatralne przedstawi scenkę z życia fundatora oraz zostaną rozdane nagrody dla laureatów poszczególnych konkursów.

Talenty 2019
28 listopada uczniowie klasy III a – Maja Mamcarczyk, Antoni Nowak oraz
Franciszek Wolak brali udział w Powiatowym Festiwalu Artystycznym
„Talenty 2019”. Wszyscy zostali nominowani przez komisję konkursową do nagrody „Talent 2019” i zaproszeni na Koncert Laureatów w dniu 8 grudnia do
WDK. Właśnie w tym dniu organizatorzy ogłosili „Talenty 2019” w poszczególnych kategoriach i wręczyli dyplomy oraz statuetki:
Maja Mamcarczyk – „Talent 2019” w kategorii wokal
Antoni Nowak – „Talent 2019” w kategorii wokal
Franciszek Wolak - „Talent 2019” w kategorii gra na instrumencie
Komisja konkursowa nominowała także Maję Mamcarczyk i Antoniego Nowaka
do udziału w Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym.
Wszyscy bardzo się cieszymy z sukcesów naszych uczniów i serdecznie im gratulujemy!
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rozmowa z p. Ewą Leją
R.: Jak się Pani czuje po rocznym urlopie dla poratowania zdrowia?
Pani Ewa Leja: Powrót do szkoły po rocznym urlopie zawsze sprawia trudność. Trzeba przestawić się na inny tryb życia, wrócić do obowiązków szkolnych. Obecnie staram się podołać wszystkim zadaniom, zarówno tym szkolnym jak i domowym. Niestety, zaczyna mi coraz częściej brakować czasu na
swoje przyjemności , na które miałam czas podczas urlopu.
R.: Czy zauważyła Pani jakieś zmiany w charakterze uczniów?
E. L.: Po tak długiej przerwie można np. porównać jak zmienili się uczniowie
po roku nieobecności. Z moich obserwacji wynika, że wielu z Was wydoroślało, urosło i mam nadzieję, że również zmądrzało.
R.: Co Pani robiła podczas swego urlopu?
E. L.: Rok urlopu to dla mnie była okazja do nadrobienia zaległości w wielu
dziedzinach życia prywatnego. Najważniejsze było dla mnie podratować własne zdrowie, a szczególnie chore struny głosowe. W wolnym czasie oprócz
ulubionych podróży, chętnie poświęcałam czas na pracę w ogrodzie. Nadrobiłam też zaległości czytelnicze. Przeczytałam kilka książek, nie tylko historycznych. Jestem osobą, która zawsze aktywnie spędza czas, więc nie miałam nawet czasu zatęsknić za szkołą.
R.: Słyszeliśmy o Pani pasji podróżowania. Proszę się nam pochwalić, gdzie
już Pani była i które miejsce Panią urzekło.
E. L.: W czasie mojego urlopu nie zapomniałam o historii. Jak wiecie, moim
ulubionym okresem w historii jest epoka starożytna, a zwłaszcza historia Grecji i Egiptu. Stąd moje częste podróże do tych krajów oraz do Turcji, gdzie
można zobaczyć świetnie zachowane zabytki kultury greckiej – starożytny
Efez, Troję, Milet, Didimę. Zwiedziłam też wyspę Pitagorasa – Samos, wyspę
Hipokratesa – Kos, a także wyspę Safony – Lesbos. Oprócz Grecji ogromne
wrażenie na mnie jak i na każdym miłośniku historii starożytnej robi Egipt ze
swoimi wspaniałymi zabytkami - Luxorem, Doliną Królów, Świątynią Hatszepsut, Edfu ze wspaniałą świątynią Horusa czy Assuanem. Liczne moje podróże wzbogacają moją wiedzę historyczną i geograficzną. Wybierając je sugeruję się tym, co jest ciekawe i co warto zobaczyć na żywo. Jest tyle ciekawych krajów na świecie, że szkoda czasu na powroty w to samo miejsce .
Miejsce, które bardzo cenię za wspaniałe widoki i niezwykle przyjazny klimat
to wyspy Kanaryjskie. Każda z nich jest niepowtarzalna i piękna.
R.: Jakie ma Pani postanowienia na Nowy Rok?
E. L.: Nowy Rok, który jest już tuż za rogiem, to nowe wyzwania. Chciałabym
poprawić efektywność mojej pracy, a co za tym idzie poprawić wasze wyniki
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nauki. W życiu prywatnym czas zaplanować nowe podróże, które wzbogacą
moją wiedzę historyczną i jak zawsze, przyniosą wiele przyjemności z wypoczywania oraz poznawania nowych miejsc.
Mam nadzieję, że Nowy Rok przyniesie same miłe i zaskakujące niespodzianki, z których będę mogła się cieszyć, a zdrowie pozwoli pracować przez
co najmniej następny rok. Życzę sobie i Wam, aby ukryte marzenia w nadchodzącym Roku nam wszystkim się spełniły i aby każdy dzień był ciekawy
i niepowtarzalny.
R.: Bardzo dziękuję za rozmowę i też życzę Pani w imieniu wszystkich
uczniów spełnienia marzeń i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Rozmawiała Martyna Kania, kl. VII a

Odblask przy ubraniu jest bardzo ważny.
Wbrew pozorom nie jest aż taki straszny;
super wygląda, ładnie się świeci,
sprawia, że bezpieczne są wszystkie dzieci.
Gdy słońce zajdzie za chmurami
i ciemność ujrzysz przed oczami,
noś mały odblask na jednej nodze,
wtedy bezpieczny będziesz na drodze.
Kierowca pojazdu zauważy Cię wnet.
Ba! Powiem więcej. Zauważy Cię nawet kret!
Idąc z odblaskiem poboczem wieczorem,
możesz iść spokojnie, z dobrym humorem.
Możesz też odblask do plecaka przymocować.
Wtedy również nie musisz się stresować.
Odblaski mają kształty bardzo różne:
piłki, misie, okrągłe i podłużne.
Każdy może znaleźć coś dla siebie.
Każdy może świecić jak gwiazdka na niebie.
Jeden odblask nie będzie dużo kosztować,
a Twoje życie na pewno może uratować.
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Julia Kruk, kl. VIII b

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH





Bóg zdenerwował się i zabił Balladynę piorunem.
Za Witoldem toczy się walka o chorągiewkę krzyżacką.
Stolnik wyszedł na ganek, aby podobijać niedobitki.
Syrenka ma włosy spięte w kucyk i ogon wysoko wzniesiony.
Syrenka warszawska ma włosy zawiązane w kok i nagi tułów.
Mikołajek rozpłakał się na urodzinach Jadwini, bo z samymi dziewczynami było mu głupio.
Rosół robił oczy w rosole i dlatego tak go nazwali.
Chłopcy zrobili namiot z koca i patyków, które się nie trzymały kupy.
Kleofas nie chciał pożyczać okularów kolegom, bo bał się o ich los.
Wybrała D. T.

Sylwestrowa moda

Rys. Ewa Pępek, kl. VIII b
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są jednym z ważniejszych wydarzeń roku - czasem niepowtarzalnym, pełnym radości. Są jednym z najbardziej ulubionych świąt polskich uczniów – dzięki Bożemu
Narodzeniu możemy liczyć na kilka, czasami nawet kilkanaście dni wolnych od zajęć edukacyjnych.
Jeśli dodać do tego prezenty, które znajdziemy pod choinką, to nic więcej nam do szczęścia nie trzeba
(może z wyjątkiem jeszcze dłuższego wolnego, np. do świąt wielkanocnych). A jak wyglądają obchody
tychże świąt poza naszymi granicami?
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AUSTRIA
W Austrii kultywowane są różne tradycje. W Wiedniu na wigilijnym stole, podobnie jak w Polsce ląduje
karp, ale w innych częściach tego państwa - pieczona kaczka. Najpopularniejsze jest zwykłe ciasto:
z mleka, mąki, soli, masła i miodu. Ma ono przynieść zdrowie w następnym roku. W Wigilię w małych
tyrolskich miasteczkach mieszkańcy zbierają się na rynku i śpiewają kolędy.
Oprócz Mikołaja małych Austriaków może odwiedzić Krampus, który pojawia się tylko po to, żeby ukarać niegrzeczne dzieci.
BELGIA
W Belgii organizowane są przedświąteczne jarmarki (modne wśród polskich turystów), na których
można kupić ozdoby choinkowe, różne rodzaje ciasta i ciasteczek.
Na bożonarodzeniowym stole mogą się znaleźć zarówno ostrygi, homary, jak i indyk oraz baba z kremem mokka. Głównym daniem jest dziczyzna w sosie śliwkowym i sorbet. Świątecznym deserem jest
Buche de Noël, rodzaj ciasta w kształcie pnia polanego czekoladą.
LUKSEMBURG
Okres świąteczny rozpoczyna się w pierwszą niedzielę grudnia wielką paradą, która kończy się przed
miejskim ratuszem. Bierze w niej udział Klees`chen, czyli Święty Mikołaj, który wszystkim napotkanym
dzieciom rozdaje słodycze. Przysmakiem bożonarodzeniowego stołu jest ciasto bakaliowe. Prezenty
pod choinkę przynosi Dzieciątko Jezus. Na świątecznym stole króluje pieczeń z zająca lub dziczyzny,
czasem z indyka.
HISZPANIA
Odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do
rana. Głównym daniem jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli", w którym zapieka się drobne
upominki.
PORTUGALIA
Portugalczycy na świąteczny stół kładą dodatkowe nakrycie. Ono nie jest jednak, jak w polskiej tradycji, puste. Jest przepełnione jedzeniem. To jedzenie dla zmarłych, aby po drugiej stronie im niczego
nie brakowało.
WIELKA BRYTANIA
W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. Jest pieczony
indyk i "płonący pudding" (rodzaj ciasta, którego przygotowanie rozpoczyna się pięć tygodni przed
świętami). To tutaj narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu. Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie życzeń.
SZWECJA
W Szwecji święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. Tradycyjna
szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby. Potem podaje się galaretkę wieprzową i chleb, a na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza się
samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki.
FRANCJA
W przeciwieństwie do innych krajów Francuzi nie obchodzą Wigilii. Biorą jedynie udział we mszy,
a 25 grudnia siadają do wspólnego obiadu. W ten dzień jedzą indyka nadziewanego kasztanami i piją
dużo szampana. Nocą z 24 na 25 grudnia Gwiazdor przynosi prezenty, wkładając je do wystawionych
przy kominku albo oknie, wypastowanych kozaków.

DANIA
W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami. Tradycyjnym daniem
jest budyń z ryżem, w którym gospodyni ukrywa migdał. Kto go znajdzie, ten dostaje świnkę z marcepanu, która zapewnia szczęście przez cały rok.
NIEMCY
Niemcy, podobnie jak Polacy, rozpoczynają świętowanie w dniu Wigilii. Członkowie rodziny obdarowują się wzajemnie prezentami, które wg tradycji przynosi Święty Mikołaj lub Dzieciątko Jezus. W pierwszym i drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia wielu ludzi udaje się do kościoła na świąteczne msze.
25 i 26 grudnia są dniami świątecznymi wolnymi od pracy.
ROSJA
Rosjanie świętują Boże Narodzenie 2 tygodnie po naszej gwiazdce. Pierwszy dzień obchodzą 7 stycznia. Zamiast opłatka, mają święcony bochenek chleba. Zapalone świece w oknach symbolizują ciepło,
jakim rodziny chcą ogrzać małego, nagiego Jezuska. Prezenty są wręczane wcześniej, bo nocą
z 31 grudnia na 1 stycznia. Przynosi je Dziadek Mróz ze swoją pomocnicą, Śnieżynką.
UKRAINA
W tym kraju na choince widać nietypową ozdobę. To pajęczyna. Legenda głosi, że pewna wdowa nie
miała pieniędzy na dekoracje na świąteczne drzewko. Pająk pod osłoną nocy zrobił więc ozdobną pajęczynę na choince. Sprawił niespodziankę wdowie i jej dzieciom. Jeśli na choince nie ma pajęczyny,
wisi chociaż bombka w kształcie pająka.
WŁOCHY
Befana to czarownica, która, jak legenda głosi, co roku w Boże Narodzenie szuka Jezuska. Odwiedza
każdy dom. To dlatego mali Włosi zostawiają dla niej smakołyki przygotowane na świąteczny stół.
W zamian dzieci dostają od niej upominki. Podczas Wigilii wśród głównych dań są ciasta z orzechami.
STANY ZJEDNOCZONE
Gwiazdka trwa jeden dzień, 25 grudnia. Na stole króluje pieczony indyk. To tak samo, jak w Święto
Dziękczynienia, obchodzone w czwarty piątek listopada, który jest początkiem okresu świątecznego.
Święto Dziękczynienia zawdzięcza swój początek pielgrzymom, którzy na słynnym statku Mayflower
przypłynęli jesienią 1620 roku do wybrzeży Ameryki i założyli kolonię Plymouth. Jesienią następnego
roku, po przetrwaniu ciężkiej zimy, która zabiła ponad połowę pielgrzymów, wspólnie z Indianami obchodzili rodzaj dożynek, dziękując Bogu za przeżycie i pierwsze obfite zbiory. W czasie uczty pojawił
się indyk (wówczas jeszcze dziki), kukurydza i ciasto z dyni. Takie jest też, z nieznacznymi modyfikacjami, współczesne menu kolacji na Dzień Dziękczynienia.
Podobnie jak Anglicy, Amerykanie pod sufitem wieszają jemiołę (pod nią zakochani się całują) i duże,
kolorowe skarpety, w które Gwiazdor włoży prezenty.
X.
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My new passion :)

I can swim like a fish..... almost :)

My adventure with swimming started some time ago. My friend Danusia talked me
into going to swimming practice. At first, I thought :'Why not?". But it took me a few
weeks to decide to do it.
It was hard at the beginning because I couldn't swim at all and the swimming pool
seemed too deep for me. However, as the time passed I slowly learnt how to stay
afloat and not to drown, and I learnt some basic techniques of swimming. My swimming
instructor has been amazingly patient and she is often joking that I am her most persistent student :) .
Although, many times I came back home with backache and my arms and legs
hurt too, I felt satisfied and proud of myself to make progress... as they say "no pain,
no gain". True. And painful. But worth trying.
Now I can say that it was a good idea to learn how to swim. I can do the breaststroke and backstroke, and the crawl is still in progress. Going to the swimming pool is
good for my health and body. I am healthier, happier and more energetic. The gold
Olympic medal is a faraway dream, but...practice makes perfect!
Written by an English teacher

...holidays, holidays....

***
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Rys. Zuzanna Madej, kl. VI a

Hi Nikola,
How are you? I am writing to you to tell you about my holiday trip.
My parents and I went to Miami. It was very hot. We stayed in a modern and
comfortable hotel. In the mornings, we went to a beach. There, we were sunbathing
and swimming in the sea. One day, me and my mum went sightseeing. We saw lots of
famous buildings.
One the last day, I bought souvenirs. My favourite is a bag. It is an amazing,
fashionable, small, new and very colorful bag. It was a fantastic trip.
Write back soon.
Yours Kate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

It’s a big animal. It likes honey.
Poland – Polish, Turkey - ………. .
It’s a ball game. You play it with your feet.
It’s a day after Friday.
A place where you sleep in your house.
You have it in your pencil case. You write with this.
First, second and ……….. .
It’s an animal. It gives us wool.
Not a girl.
We celebrate Christmas in this month.
They fall from trees in autumn.
It’s between thirty and fifty.
You can make chips from it. It’s a vegetable.
It’s made of wood. You sit on it.
His job is to fight with fires.
You can see old things in that place. You can’t take photos there.
17. The colour of the clear sky.
GOOD LUCK :)
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Zawsze powinieneś mieć ją na geometrii
Najstraszniejsza z form sprawdzania wiedzy
Obecny na każdej lekcji
Czarodziej z IV klasy
Najsłynniejsza puszka z mitologii greckiej
Służy pomocą, mieszka w plecaku
Np.. języka polskiego
Największa papuga

Patryk Madejski
Maciej Mikołajek
kl. VIII b

Rys. Martyna Tomiak, kl. VI a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nasi reporterzy zapytali swych rozmówców
o noworoczne postanowienia, które zazwyczaj czyni każdy z nas u progu zbliżającego
się Nowego Roku.
Odpowiedzieli im uczniowie klas III-VIII. Postanowienia są bardzo różnorodne…

-mniej korzystać z komputera i uzyskać lepsze oceny (Zuzia, 4a)
-być bardziej zorganizowaną
(Natalia, 4a)
-jeść mniej słodyczy i poprawić oceny z polskiego (Gabriel, 4b)
-poprawić swoje oceny i zachowanie
(Roksana, 4a)
-ładniej pisać (Maja, 3a)
-mieć świadectwo z paskiem
(Ola, 4a)
-lepiej grać na w-fie (Bartek, 3a)
-częściej wychodzić z psem na spacer
(Ola, 3a)
-mniej grać, mieć lepsze oceny
(Mateusz, 3a)
-być lepszym z matematyki
(Krystian, 3a)
-ładniej pisać (Madzia, 3c)
-być grzecznym (Igor, 3b)
-pilniej się uczyć (Ewelina, 3a)
-zbierać pieniądze na nowe buty
(Julia, 3b)
-wcześniej wstawać do szkoły
(Sandra, 3a)
-zapisać się na lekcje tańca
(Marlena, 4b)
-zapisać się do drużyny piłkarskiej
(Julia, 4a)
-zbierać pieniądze na nowy telefon
(Oliwia, 3a)
-chodzić częściej na treningi (Iwo, 4a)
-zapisać się na lekcje baletu
(Julia, 4b)
-dobrze się uczyć i nie jeść cukierków (Nina, 4a)
-znaleźć sobie dziewczynę (Karol, 6a)

-więcej się uśmiechać, czytać przynajmniej jedną książkę w miesiącu
(Nadia, 6a)
-być zdrowym i szczęśliwym jak zawsze, poprawić swoje zachowanie
(Filip, 6a)
-poprawić wyniki w nauce
(Milena, 5c)
-schudnąć, zaoszczędzić pieniądze,
spotkać idola (Emilia, 7a)
-zwiększyć aktywność fizyczną i pić
więcej wody (Julka, 7a)
-codziennie sprzątać pokój, mieć
piątkę z matematyki i być fit
(Zosia, 6b)
-więcej słuchać, mniej mówić, pomagać innym, mniej się stresować
(Gabriel, 7b)
-uczyć się (Patryk, 8b)
-być lepszym człowiekiem i bardziej
przykładać się do nauki
(Patrycja, 7b)
-pogodzić się ze wszystkimi, z którymi miałam spiny (Martyna, 7b)
-znaleźć chłopaka, dostać się do dobrej szkoły, po raz kolejny spotkać
się z Dawidem Kwiatkowskim
(Julia, 8b)
-znaleźć czas dla rodziny, mniej mówić, spróbować czegoś nowego
(Patryk, 8b)
-nie przestawać rozwijać swych pasji, być lepszym człowiekiem, zrobić
coś twórczego (Jan, 8b)
-mniej grać i zacząć się uczyć
(Dawid, 8a)
13

Noworoczne postanowienia mają także nauczyciele i inni
pracownicy naszej szkoły. Są one następujące:
-bardziej zadbać o zdrowie, wykorzystać wolny czas na poprawę sprawności
fizycznej i samopoczucia (p. dyrektor M. Mlak)
-dawać więcej piątek, zdrowo się odżywiać (p. M. Stanowska-Zaremba)
-wyjechać do Szwajcarii, wyremontować łazienkę, zwiedzić Lwów, zmienić
fryzurę (p. I. Stela-Malina)
-jeść mniej słodyczy (p. M. Kubata)
-zaplanować ciekawe wakacje (p. M. Faber)
-przeczytać dobrą książkę, więcej się modlić, po raz kolejny przeczytać
„Pismo Święte” (ks. M. Kulman)
-więcej ćwiczyć, jeść więcej warzyw i owoców (p. A. Maluty)
-znaleźć więcej wolnego czasu dla siebie, wyjechać z rodziną w Bieszczady,
zacząć oszczędzać (p. M. Turaj)
-odłożyć pieniądze na wycieczkę zagraniczną z całą rodziną (p. A. Widlarz)
-nadal być osobą aktywną i cieszyć się każdą chwilą (p. D. Tatar)
Sondę przeprowadziły:
N. Oczkowska, M. Ochman, M. Kania, N. Frajkowska, J. Ziemla, J. Mizera

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich
mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.
***
Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma dniami przebrał się za
starego dziadka i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!
***
Przyjaciel pyta przyjaciela:
- Jak minęły święta?
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potrawy.
- Jakie?
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycel po wiedeńsku z kapustą
włoską.
***
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
***
Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych".
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