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Witajcie po długiej przerwie! 
Nowa Redakcja Nowinek wita Was serdecznie! 

W naszej szkole dzieje się tak wiele…… 
Zapraszamy do czytania gazetki! 

Wszystkim życzymy miłej rozrywki 
i wspaniałej zabawy! 

 
 

 
                          

                                                                                     
 
  
 
W numerze: 
 

• Nowa redakcja 
• Najważniejsze wydarzenia 
• Wywiady 
• Sukcesy uczniów 
• Kącik przyrodniczy 
• Kącik plastyczny 
• Humor szkolny 
• Ciekawostki… 
• Krzyżówka 
 



 
 WITAJCIE 

po długiej przerwie!!!  
   

Nazywam się                         
Zuzanna Kotarba  

i będę redaktorem gazetki  
„Szkolne Nowinki” 

 

 
 

Koło redakcyjne bardzo urosło w szeregi. Wspólnie spotykamy się i wprowadzamy 
młodszych kolegów do pracy. Mamy nadzieję, że tak duża liczba członków koła 

pomoże nam w wymyślaniu nowych pomysłów. 
 

A oto my, silna grupa redakcyjna: 
 

Młodsi !                                                      i                                   Starsi ! 
1.Julia Biniakiewicz                                                                        1.Ola Brzyska 
2.Ida Rodak                                                                                     2.Wojtek Cisak 
3.Jagoda Sawicka                                                                            3.Oliwia Pindral 
4.Ines Szukała                                                                                 4.Joanna Gubańska 
5.Hanna Pantol                                                                                5.Julia Warchał 
6.Katarzyna Jędrzejewska                                                               6.Iza Zaborowska 
7.Aleksandra Płonka                                                                       7.Dominika Suska 
8.Aleksy Czajkowski                                                                      8.Wiktoria Frank 
9.Mikołaj Moczadłowski                                                                 9.Wojtek Roman 
10.Sandra Łokaj                                                                               11.Jurek Kieras                                                      
11.Zosia Fedoruk                                                                             12.Maria Nukui 
12.Ola Wolf                                                                                       
13.Zosia Wróbel 
14.Ala Rychłowska 
15.Zuzanna Skrzydlewska 
 
Zdjęcia koła w następnym numerze gazetki, już dzisiaj zapraszamy! 
Czekamy również na wasze pomysły i propozycje do gazetki, jesteśmy otwarci! 
 

 
Najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy 



 
Wrzesień 2013 

 
2 września  
Uroczyste Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego na boisku szkolnym 
 
     Pani dyrektor Sylwia Kotarba serdecznie przywitała grono pedagogiczne, 
uczniów, pracowników szkolnych, rodziców i dziadków. 
Poprosiła o gromkie brawa dla naszych najmłodszych bohaterów, czyli uczniów 
klasy Ia i Ib, życząc im wiele sukcesów! 
    Następnie przedstawiła wszystkich nauczycieli pracujących w szkole, a wśród 
nich nową nauczycielkę religii – Siostrę Damianę ( na dalszych stronach gazetki 
zamieścimy krótki wywiad z Siostrą). 

                                                                                                                                 
20 września 
Sprzątanie Świata 
     Corocznym zwyczajem włączyliśmy się do akcji Sprzątania Świata! 
Uważamy, że o czystość otoczenia należy dbać przez cały rok szkolny! 
Porządkowaliśmy teren wokół szkoły, pobliskie ulice i nasze wspaniałe parki. 
Po ciężkiej pracy czekała na nas nagroda- pyszna kiełbaska z grilla! 

                                                                              Dziękujemy! 
 

18 września  
Odwiedziny Komisji Oświaty 
   W tym szczególnym dniu gościliśmy w szkole Pana Burmistrza i Komisję 
Oświaty! 
 Pokazaliśmy, że nasza szkoła to nie tylko zajęcia obowiązkowe, ale cały 
„arsenał zajęć pozalekcyjnych”, na których możemy rozwijać swoje 
zainteresowania, doskonalić nowe umiejętności, poprawiać to, czego nie udało 
nam się zrobić podczas zwykłych zajęć….. 
Zapraszamy do odwiedzin bloga klas szóstych: „Szkolny Rollercoaster”, gdzie 
zamieszczony został video wywiad z Panem 
Burmistrzem Tadeuszem Wlaźlakiem! 
Znajdziecie tam ciekawostki z życia szkoły, 
wywiady, zdjęcia, przepisy na pyszne wypieki, 
śmieszne filmiki …. 
 
Adres: www.szkolnyrollercoaster.blogspot.comw 
 
 
 



                               
                          Październik 2013 
 
 
14 października 
Dzień Edukacji Narodowej 
11 października obchodziliśmy w naszej szkole Święto Edukacji 
Narodowej. 
Klasy 6a i 6b pod opieką wychowawców: Pani Alicji Chomicz oraz 
Pani Ryczel-Staśkiewicz, przygotowały oryginalny program artystyczny. 
Spodobała nam się nowa forma: popisy zespołu tanecznego „Black 
Star.”, występy wokalne w języku polskim i angielskim, muzyka 
poważna grana przez nasze koleżanki z ogniska muzycznego, wiersze 
recytowane przez uczniów. 
Miłym akcentem były życzenia dla wszystkich nauczycieli i drobne 
upominki! 
 

Drodzy Nauczyciele! 
Za wasz codzienny trud i serce serdecznie Wam 

dziękujemy! 
 

 
 

                                           

     Wdzięczni Uczniowie 
                                                                                           

 MSP w Szczawnie-
Zdroju 

 
 

 
 

 
31 października 



Pasowanie na ucznia               
 
 31 października obyła się uroczystość Pasowania na ucznia. 
Ten dzień jest świętem dla całej społeczności szkolnej. 
Po uroczystej Mszy Świętej, odprawionej w intencji klas pierwszych, 
udaliśmy się do Teatru Zdrojowego. 
Sala wypełniona była po brzegi. Na uroczystość przybyli zaproszeni 
goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice i całe rodziny. 
 Pierwszaki rozpoczęły swój program od występu w uroczych 
czapeczkach Smerfów, popisały się piękną recytacją wierszyków, 
śpiewem piosenek (również w języku angielskim i niemieckim!), 
pląsem, a nade wszystko wspaniałym zachowaniem na scenie. 
 Całość uroczystości poprowadzili uczniowie klasy 6 b- Zuzanna 
Kotarba oraz Jerzy Kieras(w zacnej roli Papy Smerfa). 
 Najważniejszym punktem programu było złożenie ślubowania i 
pasowanie na ucznia symbolicznym piórem przez Panią dyrektor-
Sylwię Kotarbę. 
 Ogromną radość sprawiły pierwszakom gromkie brawa całej 
publiczności no i oczywiście prezenty, na które w pełni zasłużyli! 
 Gratulacje za przygotowanie do tej ważnej chwili w ich życiu 
należą się wychowawczyniom-Pani Grażynie Bugno oraz Pani Edycie 
Pantol! 
 

         Witajcie w naszej szkole i czujcie się tu wspaniale! 

 
 sSprawozdanie z uroczystości przygotowali młodsi uczniowie koła 

redakcyjnego: Ida Rodak (3b) 
Hanna Pantol (3b) 

   pod opieką starszej koleżanki – Aleksandry Brzyskie j(6b) 



 
 

Listopad 2013 
 
11 listopada                                                                   

 
Święto Odzyskania Niepodległości 
 
 Dnia 7 listopada 2013r. odbył się uroczysty apel z okazji Dnia 
Niepodległości. 
 Przygotowała go klasa 5a pod opieką wychowawczyni, Pani 
Eweliny Karolczak. Cała społeczność szkolna odśpiewała w postawie na 
baczność hymn państwowy. Następnie odbyła się część słowno-muzyczna.  
 Wszyscy, w skupieniu i ciszy, słuchali recytacji patriotycznych 
wierszy, pogłębiali swoją wiedzę na temat historii Polski. Chór szkolny 
uświetnił przedstawienie pieśniami legionowymi, a chłopcy z klasy 5 
popisali się zdolnościami wokalnymi, jakie dotąd skrzętnie przed nami 
ukrywali. Niepotrzebnie! Męskie głosy dodały występowi autentyczności i 
wyrazistości! 
 Na koniec programu odbył się quiz historyczny. Zwycięzcy 
zostali nagrodzeni biało-czerwonymi kotylionami. 
 
Wniosek z apelu: Cieszymy się, że możemy żyć i uczyć się w wolnej i 
niepodległej Ojczyźnie! 
 

 
 

Sprawozdanie z apelu przygotowali uczniowie 3b:  
Zofia Wróbel, Julia Biniakiewicz, Alicja Rychlowska, Mikołaj Moczadłowski  

pod opieką starszej koleżanki z klasy 6b-Marii Nukui 



     
4 października 

odbył się w naszej szkole 
Szkolny Konkurs Recytatorski „Kramik z wierszami” 

 
Wyniki uczniów klas 1-3 
 
I miejsce –Alicja Rychłowska (kl.3b) 
II miejsce-Wiktoria Zych (kl.2a) 
III miejsce-Kalina Rychłowska (kl.2b) 

   
 
 Wyniki uczniów klas 4-6 
 
 I miejsce-Bartłomiej Robak (kl.5b) 
 II miejsce –Wiktoria Chort(kl.6b) 
 III miejsce –Agata Klimczak (kl.6a) 

GRATULACJE! 
               
 
  XI Mi ędzyszkolny Recytatorski Konkurs Integracyjny   
 
Z klas młodszych wyróżnienia otrzymały siostry:  
Alicja Rychłowska z klasy 3b oraz Kalina Rychłowska z klasy 2b! 
Gratulacje dla sióstr! Czyżby talent był dziedziczny? 

Tak trzymajcie! 
        
 
I Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej  
              
Z naszej szkoły mamy jedną  finalistkę ,która zajęła 3 miejsce. 
To uczennica klasy 6 b –Zuzanna Kotarba . 
Zaśpiewała piosenkę z repertuaru zespołu ABBA „Honey, honey”. 
 

Zuziu, serdecznie Ci gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów ! !  !  
 
 



 
Braliśmy również udział w konkursie ekologicznym, w ramach kampanii 
informacyjnej pod nazwą: 
 
                       „GMINNE RADY NA ODPADY” 
Projekt miał na celu promowanie ekologicznych zachowań. 
 
Nasi laureaci odbierali nagrody na scenie Teatru Zdrojowego. 
A oto wyniki ! 
 
KLASY 1-3 (kategoria-grupa 2) 
                                                                                                            
I miejsce - Antoni Krzosa (kl.1a) 
II miejsce - Alicja Rychłowskla (kl. 3b) 
III miejsce - Julia Biniakiewicz (kl. 3b) 
         
Klasy 4-6 (kategoria -grupa 3) 
 
I miejsce - Zuzanna Kotarba (kl.6b) 
II miejsce - Natalia Śręba (kl.6a) 
III miejsce - Agata Klimczak (kl.6a) 
 
                                                                                                                                                      
Za udział w konkursie i piękne prace wyróżniono również: 
Aleksandrę Wolf z 3b, Juliusza Kowalskiego z 2a oraz Mateusza 
Fiedorowicza z 2a, Łukasza Borkusza z 2b, Kalinę Rychłowską z 2b, 
Michalinę Fałdzińską z 2b, Pawła Skomiała z 1b, Karolinę Krzosę z 3a, 
Radosława Procharskiego z 4b, Eryka Wyszyńskiego z 4b i Oliwiera 
Muchę z 5a. 
 
            Wszystkim serdecznie gratulujemy !  
                                  Rozwijajcie swój talent plastyczny! 
                                                          Warto brać udział w konkursach! 
 
 
Za udział w kampanii nie tylko uczniowie otrzymali nagrody, ale cała 
szkoła zyskała wiele!  Mamy nowe radioodbiorniki do klas i drukarki! 
                          

Serdecznie za wszystko dziękujemy! 
 



 Pamiątkowe zdjęcie z wręczania nagród laureatom konkursu 
„Gminne rady na odpady” w Teatrze Zdrojowym 
 

 
 
 Praca plastyczna jednej z naszych laureatek: 
 

 
 
 



 
 

28 września klasa 5a godnie reprezentowała naszą gminę w Turnieju Miast 
i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego na stadionie w Mieroszowie. 
I miejsce w kategorii szkół podstawowych wywalczyli dla nas uczniowie: 
K.Trędowska, G.Gdowska, E.Burek, K.Ziętara, O.Mucha, 
J.Niebieszczański, D.Lempart, S. Chakh Al Chabab, D.Kubik, B.Robak. 

BRAWA dla 5a !!! 
 
Wszyscy uczniowie klas 1-6 wzięli udział w Szkolnych Zawodach 
Lekkoatletycznych, jakie miały miejsce w październiku. 
Mamy MISTRZÓW (chłopców i dziewczęta) w następujących kategoriach: 
 

KLASY 1-3                MISTRZOWIE      
 

• RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ 
TOMASZ PRZEWIĘDA(2260 cm)                               
ALICJA CYGAL(1840cm) 
• SKOK W DAL 
TOMASZ PRZEWIĘDA(327cm)                                           BRAWO!!!  
ZOFIA DERKACZ(307cm) 
• BIEG NA 60m 
MATEUSZ FIEDOROWICZ(10,87s) 
JULIA NOWAK(10,89 s) 
 
KLASY 4-6            MISTRZOWIE           
• RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ 
PATRYK PIKSA(3210 cm) 
NATALIA KACZMARCZYK(2890cm)  

• SKOK W DAL                                                                        
FILIP NOSKOWICZ(394 cm) 
WERONIKA OŻGA(360 cm)                                                       
• BIEG NA 60 m                                                     JESTEŚCIE NAJLEPSI!  
PINDRAL OLIWIA(9,29s) 
NOSKOWICZ FILIP(9,40s)                              
• BIEG NA 600 m 
KIERAS JERZY(2,31 min) 
WERONIKA OŻGA(2,43 min) 
 
ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, ZAWODÓW SPORTOWYCH SĄ DOSTĘPNE W GALERII, NA 
STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY: 

http://www.msp.szczawno-zdroj.pl 



 

                      
 
 
A TO JUŻ (ZAPOWIEDZIANY WCZEŚNIEJ) WYWIAD Z SIOSTRĄ 
DAMIAN Ą, NAUCZYCIELKĄ RELIGII. 
 
Pytania przygotowały i wywiad przeprowadziły uczennice kl. 3a i 3b: Zuzia 
Skrzydlewska, Kasia Jędrzejewska, Sandra Łokaj oraz Zosia Fedoruk. 
 
Dziewczynki: Jak się Siostrze podoba w naszej szkole? 
Siostra Damiana: Bardzo mi się podoba. 
D: Jakie wrażenie wywarli na Siostrze uczniowie? 
S: Uczniowie wywarli na mnie pozytywne wrażenie. Są mili, a czasem 
nawet grzeczni, chętni do pracy i zdobywania wiedzy. 
(W tym momencie szczerze się roześmiałyśmy, bo wiemy, jak z tą 
grzecznością u nas bywa….) 
D: Czy dobrze pracuje się siostrze z naszym gronem pedagogicznym? 
S: Bardzo dobrze pracuje mi się z gronem pedagogicznym 
D: Czy Siostra uczyła już w innej szkole podstawowej? 
S: Tak, uczyłam wcześniej w dwóch innych szkołach podstawowych. 
D: Których uczniów woli siostra uczyć: młodszych, czy starszych?  
S: Jednakowo lubię uczyć młodszych i starszych. 
D: Dziękujemy Siostrze za udzielenie nam wywiadu i życzymy sukcesów, 
dużo cierpliwości oraz błogosławieństwa Bożego. 
S: Ja również bardzo Wam dziękuję i życzę, abyście były pilnymi 
uczennicami! 
 
 Mamy nadzieję, że wszyscy będziemy pilnymi uczniami Siostry Damiany! 
 

   Dziękujemy za ciepłe słowa pod naszym adresem! 
 ☺                                                 ☺ 

   
 

 
 



 
 
 WYWIAD I  
 RODZEŃSTWO: 
 SIOSTRA: OLA PŁONKA(3B)(PYTANIA) 
 BRAT: MACIUŚ PŁONKA(1B)(ODPOWIEDZI) 
                  „ Po Pasowaniu na ucznia” 
OLA: Czy po Pasowaniu w teatrze czujesz się już 
prawdziwym uczniem? 
MACIEJ: Tak. 
OLA: Co najbardziej podobało Ci się podczas uroczystości w 
teatrze? 
MACIEJ: Najbardziej podobał mi się Hymn Polski i 
dostawanie prezentów. 
OLA: Miałeś tremę przed występem? 
MACIEJ: Tak, miałem dużą tremę. 
OLA: Jakie zajęcia najbardziej lubisz w szkole? 
MACIEJ: Najbardziej lubię WF (wychowanie fizyczne). 
OlA: Tęsknisz czasem za przedszkolem? 
MACIEJ: Nie. Szkoła jest fajniejsza. 
OLA: Życzę Ci powodzenia w nauce, miłych kolegów oraz wspaniałych nauczycieli 
braciszku! Dziękuję za szczere odpowiedzi, do zobaczenia po lekcjach! 
 
WYWIAD II 
RODZEŃSTWO: 
SIOSTRA : ZOSIA FEDORUK (KL.3B)- PYTANIA 
BRAT: STAŚ FEDORUK (KL.1B)- ODPOWIEDZI 
               
„Pierwsze miesiące w szkole” 
ZOSIA: Czy chętnie uczęszczasz do szkoły? 
STAŚ: Tak, bardzo chętnie. 
ZOSIA: Które zajęcia podobają Ci się najbardziej? 
STAŚ: Najbardziej podoba mi się WF. 
ZOSIA: Ile czasu zajmują Ci zadania domowe? 
STAŚ: Czasami bardzo dużo, a czasem mało. 
ZOSIA: Czy miło spędzasz czas z kolegami? 
STAŚ: Tak, bardzo miło. Najchętniej bawimy się w „Ninja” (japońscy wojownicy). 
ZOSIA: Tęsknisz czasem za przedszkolem? 
STAŚ: Nie, nie tęsknię. 
ZOSIA: Dziękuję braciszku za ciekawe odpowiedzi! Życzę Ci sukcesów w nauce! Do 
miłego zobaczenia w domu! 
 
 
Z wywiadów wynika, że chłopcy wyrosną nam na sportowców, obaj najbardziej lubią 
wychowanie fizyczne! Super! 



     KĄCIK   PRZYRODNICZY 
 
Zwierzęta są naszymi wiernymi przyjaciółmi. 
Pierwszymi gośćmi kącika będą pieski należące 
do grupy terierów- Jack Russell terrier. 
 
Rys historyczny: 
Rasa powstała z angielskiej rasy parson Jack 
Russel terrier, podzielonej w 2000r. na dwie 
osobne rasy: wysokonożnego parsona i 
niskonożnego Jacka. Obie odmiany były 
kształtowane przez tego samego człowieka – 
zapalonego myśliwego- pastora Johna Russella( 
zwanego Jackiem). 
 
Wygląd i budowa: 
To pies niewielkich rozmiarów o zwinnej sylwetce średniej wielkości. Ogon jest 
osadzony wysoko, lędźwie są lekko łukowate. Żuchwa i szczęki teriera są mocne, 
nosek czarny, oczy w kształcie migdałków, zaś uszy –płatków róż. Skóra jest 
elastyczna i gruba. 
Sierść dominująco biała z niewielkimi znaczeniami brązowymi, rudobrązowymi lub 
czarnymi. 
Mierzą od 25 do 35 cm, zaś ich waga dochodzi do 7 kg. 
 
Zachowanie i charakter 
To pies radosny, czujny, bezkompromisowy, lojalny, aktywny i inteligentny. 
Ma silny instynkt łowiecki. Łatwo dostosowuje się do nowych warunków życia. 
Wymaga wiele ruchu, poświęconego czasu i uwagi opiekuna oraz konsekwencji w 
tresurze.Jest psem rodzinnym, lubi zabawy z dziećmi. Wtedy głośno szczeka. Atrakcją 
jest dla niego zabawa z małą piłką lub frisbee. Szczeka, gdy wyczuwa zagrożenie. 
Bardzo przywiązuje się do właściciela. 
 
Ciekawostki: 
-Psy tej rasy pojawiły się w wielu produkcjach filmowych, m.in. w znanym wszystkim 
filmie „Maska”. 
-Około 10-letni Jack Russell terrier o imieniu George z Nowej Zelandii otrzymał 
wysokie międzynarodowe odznaczenie po tym jak stanął w obronie piątki dzieci ,na 
które napadły dwa pit bull teriery. 
-Wielu znanych ludzi jest właścicielami piesków tej rasy, m.in. Karol (książę Walii), 
piosenkarz Paul McCartney czy piosenkarka Mariah Carey. 
-W Irlandii teriery wykorzystywane są na wsi do tępienia szczurów i pilnowania 
obejścia. Co roku w tym kraju odbywają się zawody tych psów w łapaniu szczurów w 
stodołach.  
 
                                       
 



      
 
                                                  
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

☺ 
WUEFISTA KAŻE DZIECIOM ROBIĆ ROWEREK. 

WSZYSCY WYKONUJĄ ĆWICZENIE, TYLKO JASIO POŁOŻYŁ SIĘ NA PLECACH 
I TRZYMA NOGI W GÓRZE. 
-A TY CO? PYTA TRENER. 

-A JA JADĘ Z GÓRKI… 

 ☺                                                        ☺       
 

☺ 
 
NAUCZYCIELKA PRZYRODY                             -CO TO JEST LEKCJA?             
PYTA JASIA :                                                          -JEST TO DŁUŻSZY OKRES 
-PO CZYM POZNASZ                                          -POTRZEBNY DO PRZYGOTOWANIA SIĘ 
DRZEWO KASZTANOWE?                                   -DO KRÓTKIEJ PRZERWY! 
-PO KASZTANACH. 
-A JEŚLI KASZTANÓW NIE MA … 
-TO POCZEKAM.                                              
 

         ☺ 
 
 
Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie... 
-No, weszły! 
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi: 
-Ale mam buciki odwrotnie... 
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, 
ciągną, ale nie chcą wejść..... Uf, weszły! 
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi: 
-Ale to nie moje buciki.... 
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły! 
Na to dziecko: 
-...bo to są buciki mojego brata ,ale mama kazała mi je nosić. 
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść i znowu pomaga dziecku 
wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!. 
-No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki?  
-W bucikach. 

          
 
☺     



 
Ciekawostki i ogłoszenia 

 
Informacje Szkolnego koło PCK 

„ Zdrówko’ 
W październiku i w listopadzie - uczniowie, nauczyciele i rodzice włączyli się do 

dwóch akcji ogłoszonych przez nas na terenie szkoły: 
1. Akcja pt. „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Udało nam się zebrać 79 

zniczy, które zawieźliśmy do Kuratorium Oświaty, a stamtąd uczniowie dolnośląskich 
szkół zawiozą je na opuszczone mogiły. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy! 
2. Akcja pomocy zwierzętom ze schroniska „Azyl” w Szczawnie-Zdroju. Zebraliśmy 
karmę, koce i zabawki dla zwierząt, głownie kotków. Mamy nadzieję, że zima już ich 

nie zaskoczy! 
Dziękujemy za serce dla opuszczonych zwierząt! 

 

 
 

Listy osób i klas, które wspomogły akcje zostały wywieszone w gablocie PCK, która 
znajduje się obok klasy 3b. 

 
Szkolne koło PCK zaprasza klasy 4-6 na apel z okazji  

Światowego Dnia Walki z AIDS,  
który odbędzie się 2 grudnia 2013r. w sali korekcyjnej.  

 

 
 
Ogłoszenia inne: 

 
W listopadzie i grudniu zbieramy grosiki do puszek, skarbonek w swoich klasach! 
Wspieramy akcję pomocy dzieciom z rodzinnych domów dziecka!                                                          
 
 
Na ternie naszej szkoły trwa całoroczna zbiórka plastikowych nakrętek oraz zbiórka 
makulatury!  

                                             

  



Świąteczna krzyżówka na zbliżające się                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pytania:  

1. Słodkości kładzione do ciasta. Można je spotkać także w niektórych czekoladach.  
2. Ozdoba na świąteczne drzewko.  
3. Leżało w nim dzieciątko w stajence.  
4. Leży pod świątecznym drzewkiem i czeka na rozpakowanie.  
5. Świąteczne drzewko.  
6. Msza święta odbywająca się w Wigilię około północy.  
7. Twoi najbliżsi.  
8. Kładziemy je pod świąteczny obrus.  
9. Betlejemska.  
10. W tę magiczną noc przemawiają ludzkim głosem  
11. Łamiesz się nim podczas wigilijnej wieczerzy.  
12. Powóz Mikołaja.  
13. Ciągną Mikołaja i jego powóz.  
14. Imię dzieciątka, które się narodziło w stajence. 

Na rozwiązanie krzyżówki czekamy w sali nr 3 do 15 
grudnia. Prosimy podpisać kartki z rozwiązaniem 
swoim imieniem i nazwiskiem. Koło redakcyjne 
wylosuje trzy osoby, które otrzymają słodką, 
świąteczną nagrodę.  

                                                                                                               
 
� � � Z okazji zbliżających się świąt BOŻEGO NARODZENIA                 � � � 

składamy gronu pedagogicznemu, pracownikom, uczniom i ich rodzinom 
najserdeczniejsze życzenia: 

Niech w Waszych sercach zagości radość, miłość i ciepło rodzinne, 
z ust popłyną najpiękniejsze polskie kolędy, 

a pod choinką znajdą się wymarzone, 
od serca  podarowane prezenty! 

                                                                                                                 
 

Koło redakcyjne MSP  
 


