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Gazetkę  NASZ CZAS redagują uczniowie i nauczyciele SP nr 15  
w Krakowie pod opieką p. Lucyny Zielińskiej.  

 

W wypowiedziach uczniów została zachowana ich oryginalna forma i styl,   

korekcie poddane zostały jedynie błędy ortograficzne. 

adres redakcji: Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 15 w Krakowie im. Ks. Kardynała 
Karola Wojtyły  31-271 Kraków, ul. Kluczborska 3; 
Telefon: 12-633-74-60 
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Szkolny express 23 
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Co słychać w 2b? 

Bawimy się w autorów książeczek. 
Kto wie, może znajdzie się spon-
sor i je wyda? Gdyby ktoś był nie-
cierpliwy, może  pożyczać ksią-
żeczki   bezpośrednio od autorów.  

Zapraszamy! 

Zawsze nas  
denerwo-
wały, gdy 
dawały znak 
końca przerwy, a 
teraz, gdy zamilkły, 
jest nam najzwy-
czajniej w świecie 
smutno... 

szkolne 
dzwonki 

800 - 845 

855 - 940 

950 - 1035 

1045 - 1130 

1140 - 1225 

1245 - 1330 
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Pomódlmy się w Noc Betlejemską,  
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,  
by wszystko się nam rozplątało,  
węzły, konflikty, powikłania. 
 
Niech anioł podrze każdy dramat  
aż do rozdziału ostatniego,  
i niech nastraszy każdy smutek,  
tak jak goryla niemądrego. 
 
Oby się wszystkie trudne sprawy  
porozkręcały jak supełki,  
własne ambicje i urazy  
zaczęły śmieszyć jak kukiełki. 
 

Oby w nas paskudne jędze  
pozamieniały się w owieczki,  
a w oczach mądre łzy stanęły  
jak na choince barwnej świeczki. 
 
Aby się wszystko uprościło –  
było zwyczajne - proste sobie –  
by szpak pstrokaty, zagrypiony,  
fikał koziołki nam na grobie. 
 
Aby wątpiący się rozpłakał  
na cud czekając w swej kolejce,  
a Matka Boska - cichych, ufnych –  
na zawsze wzięła w swoje ręce. 

ks. Jan Twardowski 

Ten piękny wiersz dedykujemy  

zamiast życzeń świątecznych  

Wam i Waszym Rodzinom. 

 

Redakcja 

Karol Wojtyła był pierwszym papie-
żem, który napisał list do dzieci, 
- na styk zdążył na konklawe, na którym 
wybrano go na papieża i do kaplicy Syk-
styńskiej wszedł jako ostatni, a po za-
mknięciu bram nie wpuszcza się tam już 
nikogo, nawet kardynałów, 
- czytał bez okularów i jako pierwszy z 
papieży nosił zegarek, 
- jeździł na nartach, uprawiał wspinaczkę 
górską, pływał kajakiem, 
- był podróżnikiem wszechczasów spo-
śród wszystkich papieży. 

wyszukał: Dawid I. 3a 
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dla tego wiersza musiało się znaleźć  
miejsce w naszej gazetce 
 

Kochany Mikołaju, 
wiem, że to niełatwo, lecz przynieś  
niewidomym dzieciom takie światło,  

co pozwoli im ujrzeć wszelkie dary Boskie,  
drzewa w czapach śniegu,  

obraz częstochowski,  
lustro lodowiska kreślone łyżwami,  

które skrzy się, błyska, gdy tańczymy na nim.  
Przynieś dzieciom głuchym piosenkę anioła, 

by zagrała cisza, która trwa dokoła,  
by szept usłyszały i dzwoneczków trele,  

głos mamy, kolędę w grudniowym kościele.  
Pożycz anielskie skrzydła Mikołaju drogi  
dla dzieci, które mają bardzo chore nogi.  

Na skrzydłach wnet wylecą ze smutnych szpitali 
i dotrą do swych domów, hen, w błękitnej dali.  

Ależ by to była radość Mikołaju Święty! 
 Ależ by to były wspaniałe prezenty! 

… laptop, telefon, nowy tablet i 
100złotych  

Masza I. 3a 
… węża z otwartą buzią, Mopika, 
wykopaliska i piszczącą jaszczurkę 

Adam N. 3a 
…Lego Minecraft, hulajnogę elek-
tryczną, nową konsolę, telefon, no-
we ciuchy 

Patryk T. 3a 
…Kamper LOL Suprise, fotel dla 
mamy, lampkę Led i ….młodszego 
braciszka 

Marysia B. 3a 
 

….nowy dom, duży pokój, chomicz-
ka, bo mi jeden zdechł, nowy ple-
cak na kółkach 

Ala T. 3a 
Mam dwa życzenia do Mikołaja. 
Pierwsza rzecz to zdrowie dla mo-
ich bliskich, a druga rzecz, to dwie 
siostry bliźniaczki. Już mam dwie 
siostry, ale nie zaszkodzi mieć jesz-
cze dwie. 

Sofia I. 3a 
….bilet do Dubaju, klocki Lego, blu-
zy z kamerzystą Store i Louis Vu-
iton, opaskę z suprime 

Nicole W. 3a 
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ciąg dalszy ze strony 4 

czyli co nam powiedziały zaproszo-

ne do redakcji pierwszaki… 
 
Do kogo przychodzi święty Miko-
łaj? 
- Do mnie, do dzieci. Czasem do 
mamy i taty. Do grzecznych dzieci, 
takich co nic złego nie robią, nikogo 
nie biją. 
Widzieliście go? 
- Tak, ja go widziałem. On był prze-
brany. Ja go widziałem w przed-
szkolu, powiem nawet, że byłem 
prze-ra-żo-ny jak go zobaczyłem. 
Jeżeli będzie też on w szkole, to nie 
przyjdę do szkoły. Najlepiej jakby 
przyszedł rano. 
Co chcielibyście od niego do-
stać? 
- W ostatnie Święta dał mi Lego 
wyścigowe zdalnie sterowane na 
gąsienicy. Chciałabym zestaw do 

robienia glutków. Jeszcze nie wiem. 
A ja Lego city. 
Skąd Mikołaj bierze prezenty? 
Skąd ma pieniądze? 
- Elfy mu robią prezenty, bo prze-
cież sklepy pozamykane przez wi-
rusa, to nie kupuje. Tak, tak, elfy 
mu pomagają, no bo kto? Aniołowie 
mu pomagają! Renifery też mu po-
magają i od nich pożycza pienią-
dze. 
Gdzie on mieszka? 
- Gdzieś na północy. Na jakiejś Ark-
tyce. Na biegunie. 
Z czym kojarzą się wam Święta 
Bożego Narodzenia? 
- Z bombkami, choinką. A mnie z 
pierniczkami. Mnie ze śniegiem i 
bałwanem. 
 

Gośćmi redakcji byli:  
Hania, Dawid, Gabrysia i Staś z 1a. 

…trochę słodyczy, nową piłkę do 
piłki nożnej, konsolę do gier, dużo 
książek do czytania 

Karolina U. 3a 
…Lego, Mario i nie wiem co jesz-
cze 

Dawid S. 3a 
…samolot DC do zabawy, ale nie 
dla małych dzieci i drugą siostrę 

Dawid I. 3a 
…duży, srebrny kubek plastikowy z 
plastikową masą i rurką 

Julia D. 3a 

…zabawki z Robloksa, Lego albo 
tor samochodowy. 

Marcel T. 3a 

… klocki Lego i czekoladę 
Kacper F. 3a 

…włóczki różnych kolorów, bo robię 
na drutach i szydełku, kolczyki i 
pierścionek, bo lubię je nosić, ram-
kę na zdjęcia, pięć ton słodyczy i 
chciałabym spotkać Roksanę Wę-
giel 

Helenka K. 3a 
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wywiad z … 

Nasz Czas: Czy cieszy się Pan z 
tej pracy, którą wykonuje?  Czy po-
doba się Panu bycie dyrektorem? 
Michał Stolarek: Podoba mi się 
moja praca, szczególnie kiedy mo-
gę w niej realizować ciekawe pomy-
sły i kiedy widzę zadowolone dzieci 
w szkole i uśmiechniętych nauczy-
cieli. Bycie dyrektorem to bardzo 
ciekawe doświadczenie życiowe.  
N.Cz.: A czy lepiej być dyrektorem, 
czy nauczycielem? 
M.S.: Czas odpowie wspomnienia-
mi. Z perspektywy mojej kończącej 
się kadencji i związanych z tym do-
świadczeń i wrażeń wybrałbym sta-
nowisko nauczyciela.  
N.Cz.: A co by Pan robił, gdyby 
Pan nie był dyrektorem? 
M.S.: Chciałbym być badaczem 
życiorysów, podróżować za zdoby-
waniem wiedzy o osobach i prowa-
dzić ciekawe szkolenia dla innych. 

Jak nie będę dyrektorem to pójdę 
na studia, aby się dalej rozwijać. 
Bardzo też ciągnie mnie do mecha-
niki samochodowej. Myślę że gdy-
bym nie był nauczycielem, to pro-
wadziłbym swój warsztat samocho-
dowy. Mój tata miał prowadził duży 
warsztat.  
N.Cz.: Słyszeliśmy kiedyś , że Pan 
grał na korytarzu? Co to była za 
muzyka? 
M.S.: Najczęściej na pianinie gram  
w szkole utwory, które zapadły mi w 
pamięci z czasów szkoły muzycznej 
lub te które obecnie sam rozczytuję: 
- Polonez g –moll  Fryderyka Szo-
pena (Szopen skomponował go 
mając zaledwie 7 lat);  
- Ballada dla Adeliny -  kompozycji 
Paula de Sennevilla; 
- Rivers flows in yours – kompozycji 
Pana Lee-Ru-ma – to koreański 
kompozytor; 

Dyrektor Szkoły 
Michał Stolarek 
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- Kiss the rain  - kompozycji Pana 
Lee-Ru-ma; 
- Elegy for the Victims of the Earth-
quake and Tsunami – Nobuyuki 
Tsujii. 
Wpiszcie te tytuły na youtubie i po-
wiedzcie mi czy to były właśnie te! 
N.Cz.: Czy długo chodził Pan do 
szkoły muzycznej? 
M.S.: Do szkoły muzycznej chodzi-
łem przez cztery lata równolegle z 
nauką w liceum. Poznałem tam 
wspaniałych nauczycieli – prawdzi-
wych przyjaciół i super kolegów. 
Często wyjeżdżaliśmy na koncerty i 
wycieczki, to najpiękniejszy okres 
mojego dorastania.   Wcześniej, od 
trzeciej klasy podstawowej do klasy 
ósmej, w każdy piątek (oprócz wa-
kacji) przyjeżdżał do nas Pan Wojt-
kiewicz i uczył mnie i moje dwie sio-
stry grać na pianinie. Był to starszy 
Pan i często opowiadał nam różne 
historie ze swojego życia. Zapamię-
tałem to, że w czasie wojny nie miał 
instrumentu i codziennie ćwiczył 
grając na parapecie od okna. Pa-
miętam też jak koledzy mnie wołali 
żebym z nimi pograł w piłkę a ja nie 
mogłem. Potem już mnie w piątki 
nie wołali, wiedzieli że mam wtedy 
lekcje. Nawet przez okno z bloku 
słyszeli moje „plumkanie” w klawi-
sze.  
N.Cz.: Jakich piosenek Pan słucha? 
M.S.: Lubię słuchać piosenki pusz-
czane w audycjach radiowych (w: 
„Jedynce”, „Trójce”, Radio Pogoda) 

i polskich wykonawców: Zbigniewa 
Wodeckiego, Ryszarda Rynkow-
skiego (utwór „Wyspa” najbardziej 
mi się podoba), Marka Grechutę, 
Kubę Badacha, Agnieszkę Osiecką, 
Agnieszkę Chrzanowską, Hankę 
Wójciak,  i polskie zespoły: Kabaret 
Starszych Panów, Maanam, Dżem, 
Raz Dwa Trzy. Czasem słucham 
utworów klasycznych i takich wyko-
nawców jak Itzhaka Perlmana, Ra-
chel Barton  (pochodzi z USA ale 
ma nawet polskie korzenie!), poczy-
tajcie o niej. Jest dzielną kobietą. 
Kiedyś wracając z lekcji i wsiadając 
do pociągu straciła jedną nogę, a 
pomimo tego nadal koncertuje i jest 
szczęśliwa.  Gra pięknie! Oczywi-
ście słucham Mariusza Patyrę – 
naszego polskiego genialnego 
skrzypka, który jako pierwszy Polak 
otrzymał I nagrodę w prestiżowym 
konkursie w Genui -  tam gdzie uro-
dził się słynny wirtuoz skrzypiec 
Nicoolo Paganini. Nie mogę nie do-
dać tutaj Krzysztofa Herdzina, 
świetnego polskiego kompozytora, 
aranżera i dyrygenta. Warto posłu-
chać jak dyryguje orkiestrą wraz z 
solistą Mariuszem Patyrą. Oj, tutaj 
mógłbym mówić i mówić. Szkoda, 
że nie mogę uczyć muzyki w szkole…...  
N.Cz.: Czy gra Pan jeszcze na ja-
kimś innym instrumencie? 
M.S.: W szkole muzycznej uczyłem 
się również na akordeonie, był to 
mój drugi instrument, czasem sobie 
pogram, ale niestety brak systema-
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tycznego ćwiczenia spowodował że 
idzie mi coraz słabiej. Od dwóch lat 
uczę się grać na skrzypcach. Na 
razie to moje początki, ale sprawia 
mi to wielką radość i uspokaja 
mnie. Poświęcam codziennie 20 
minut na ćwiczenie i mam jedną 
lekcję w tygodniu. Granie na 
skrzypcach okazuje się być trudniej-
szą sztuką niż bycie dyrektorem szkoły. 
N.Cz.: Czy Pana dzieci też na 
czymś grają? Czy macie w domu 
jakiś instrument? 
M.S.: Mam syna Janka (11 lat), któ-
ry uczy się grać na gitarze oraz cór-
kę Antosię (14 lat), która podpatrzy-
ła u Jaśka gitarę i teraz uczy się 
grać na ukulele (teraz to takie mod-
ne wśród nastolatek;). Czasem 
dzieci coś próbują grać na pianinie 
korzystając ze swoich telefonów i 
takich aplikacji, gdzie bez znajomo-
ści nut mogą coś zagrać. Nawet 
czasem mnie zaskoczą. Ja ucząc 
się nie miałem takich wynalazków. 
Bazgrają mi dodatkowo po klawi-
szach pisakami suchościeralnymi, a 
potem jak ja gram,  to mam brudne 
palce. 
N.Cz.: Czy oprócz talentu muzycz-
nego umie Pan na przykład rysować?   
M.S.: Niestety nie potrafię rysować 
z głowy, ale dosyć dobrze idzie mi 

odrysowywanie przez kalkę ;)  
N.Cz.: A co pan robi w wolnym cza-
sie? 
M.S.: Jeśli pytacie o taki prawdziwy 
wolny czas, również od domowych 
obowiązków, to lubię jeździć na ro-
werze ( z Jasiem przejechaliśmy w 
sierpniu w dwa dni 120 km!). Mój 
osobisty rekord to 500 km w dwa 
dni. Lubię sobie rozczytywać nowe 
nuty, nawet jak się nie nauczę ich 
grać, to samo rozczytywanie nut, 
czyli próba ich zagrania bardzo 
mnie odpręża. Bardzo lubię napra-
wiać samochody, szczególnie moją 
starą skodę felicję ;). Wszystkie 
prace mechaniczne przy aucie wy-
konuję sam. Oczywiście lubię też 
czytać ciekawe książki i robić z nich 
notatki. Od 14 lat nie mamy w do-
mu telewizora, zatem czas wolny 
zawsze się znajdzie. 
N.Cz.: A jakie jest Pana wymarzo-
ne auto?  
M.S.: Chciałbym mieć stare volvo 
740  z lat dziewięćdziesiątych z au-
tomatyczną skrzynią biegów i bar-
dzo dobrym silnikiem. 
 
 

N.Cz.: Dziękujemy za rozmowę. 

M.S.: Dziękuję. 

1.Rudolph  2.winter  3.snowman  4.candy cane  
5.Santa  6.giftbags  7.elf  8.snow  9.Christmas 
Eve  10.pine  11.gift bag  12. bethlehem star 

1.snowflake  2.fireplace  3.Santa Claus  4.hat  5.gloves  6.reindeer 

1.Santa Claus  2.christmas tree  3.star  
4.reindeer  5.baubles  6.presents  7.dumplings  
8.snowman  9.stable 

ROZWIĄZANIA ANGIELSKICH KRZYŻÓWEK 
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- do uspokajania atmosfery w kla-
sie, żeby nikt nikomu nie dokuczał, 

Nicola W. 3a 
- do ustawiania planu lekcji, dzięki 
niemu mamy wycieczki, obiady, 
ławki, krzesła, tablice itd., 

Masza I. 3a 
- żeby rządzić szkołą i pomagać 
dzieciom, 

Marysia B. 3a 
- żeby w szkole były zasady, 

Dawid S. 3a 
- zamawia obiady, wymyśla pomy-
sły na nowe zabawki do świetlicy, 
rozmawia sobie z paniami, 

Dawid I. 3a 
 
 

- do rządzenia szkołą, musi być  
dyrektor, bo nauczyciele nie umieli-
by rządzić szkołą, 

Adam N. 3a 
- żeby pomagać uczniom i nauczy-
cielom, 

Julia D. 3a 
- do przychodzenia czasami do nas 

Sofia I. 3a 
- do rozwikłania jakiejś sprawy, że-
by zapobiegać kłótniom, do poma-
gania nauczycielom, do pociesza-
nia, żeby było miło, 

Helenka K. 3a 
- do rządzenia szkołą, 

Patryk T. 3a 
- żebyśmy mieli dobrą naukę. 

Ala T. 3a 

Dla wielu ptaków z Północy Polska jest "ciepłym kra-
jem", dokąd uciekają przed wielkimi mrozami. Zjawiły 
się więc u nas różne "obce ptaki", np. sójki, wrony, 
gawrony. Przyleciały śliczne, czarne gile oraz kolorowe 
jemiołuszki. Bądźmy dla nich gościnni. Pamiętajmy o 
wystawieniu karmników i o tym, by w nich zawsze coś 
było dla naszych skrzydlatych przyjaciół. Bez naszej 
pomocy mogą nie przetrwać zimy. 

Ogłaszamy alarm! 
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Konkurs: 

poznaj swojego Mistrza  

ulubiony przedmiot z lat szkolnych 
geografia i plastyka 
ulubione zwierzę 
koty i konie 
najpiękniejszy zakątek na Ziemi 
polskie góry 
ulubiona potrawa 
duszone warzywa z kurczakiem w ziołach pro-
wansalskich 
hobby 
muzyka rockowa, dobra książka, fotografia 
przyrody, dzierganie na szydełku, na drutach, 
haftowanie 
czego Pani nie lubi 
ponuraków, nieuczciwości, szpinaku 

ulubiony przedmiot z lat szkolnych 
muzyka  
ulubione zwierzę 
koty i psy  
najpiękniejszy zakątek na Ziemi 
plaża Agaete, Gran Canaria, Wysypy 
Kanaryjskie 
ulubiona potrawa 
popcorn!  
hobby 
parzenie dobrej kawy, oglądanie do-
brych spektakli teatralnych i seriali, czy-
tanie książek - kryminały i reportaże 

czego Pani nie lubi 
ślimaków, jaszczurek, węży 
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Rozstrzygnięcie konkursu! 
Z przykrością informujemy, że nikt z uczniów nie udzielił poprawnej odpo-
wiedzi w konkursie Poznaj swego Mistrza. Szkraby ze zdjęć to pani 
Ewa Dziób i pani Aneta Bicz. Jako pierwszy zgłosił się z odpowiedziami 
Mateusz C. 6a i on otrzymuje gazetkę za darmo za błyskawiczny odzew, 
natomiast z nauczycieli jako pierwsza bezbłędnie udzieliła poprawnej od-
powiedzi pani Ania Kądziołka. Gratulujemy bystrego oka! 

Maksio 
 

Maksio piesio mój kochany 
zawsze tupta w nocy. 
Rano wstaje uchachany 
i mnie liże w nosek. 
Niezły z niego jest gagatek 
choć ma już 12 latek. 
Kiedy jem kanapkę z szynką 
patrzy na mnie ze słodką minką. 
Bardzo kocham mego psa! 
Z niego kumpel na 102! 

Dawid S. 3a 

Co lubią koty 
 
Koty lubią psoty 

Śpią całymi dniami 

I bawią się kłębkami 

Ganiają za ptakami 

I drapią pazurkami 

Basia B. 2a 
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swoich ulubieńców przedstawił: Adam N. 3a 
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W moim domu jest ciekawa trady-
cja związana z Wigilią. Do czerwo-
nego barszczu lepimy z mamą 
uszka z grzybami. Do jednego 
uszka wkładamy migdał. Ten kto 
podczas Wigilii trafi na takiego pie-
rożka będzie miał szczęście przez 
cały rok. Mama czasem trochę 
oszukuje i ostatnio włożyła dwa 

migdały. I nie uwierzycie co się sta-
ło! Na oba migdały natrafiłam ja.  
Mamy też taką tradycję, że z mamą 
kupujemy bombkę na choinkę w 
kształcie baletnicy. Ale co roku tyl-
ko jedną. I przez te wszystkie lata 
uzbierałyśmy już dziewięć.  

Julia D. 3a 

Dawno, dawno temu Maryja i Józef 
szukali dla siebie domu. Nie było 
dla nich miejsca w karczmie, ale 
znaleźli opuszczoną grotę i tam 
urodził się Jezus. Na pamiątkę tej 
historii św. Franciszek z Asyżu od-
prawił w grocie mszę, a mieszkańcy 
udawali rodzinę Jezusa. W każdym 

kraju szopki wyglądają inaczej. 
Najczęściej wyglądają jak stara 
chatka z dachem ze słomy. Szopki 
krakowskie są wyjątkowe. Wyglą-
dają jak pałac. Mnie najbardziej po-
doba się żywa szopka u Francisz-
kanów w Krakowie. 

Karolina U. 3a 

Bez choinki trudno wyobrazić so-
bie Święta Bożego Narodzenia. 
Dzięki udekorowanemu drzewku 
dom nabiera  magii, a w całym do-
mu pachnie lasem. Bardzo lubię ten 
czas, gdy tata przynosi do domu 
prawdziwą choinkę i wspólnie z sio-
strą możemy zająć się jej dekoro-
waniem, sprawia nam to wiele ra-
dości, gdyż wiemy, że zaraz pod 
nią znajdą się również prezenty na 
gwiazdkę.  
Tradycyjnie choinkę ubieramy tuż 
przed Wigilią i przystrajamy różne-

go rodzaju ozdobami, od koloro-
wych łańcuchów i bombek po cu-
kierki i pierniczki. 
W Polsce choinka ma krótką histo-
rię, gdyż zwyczaj ubierania przywę-
drował do nas z Niemiec w XIX wie-
ku. 
Dawniej popularny był inny rodzaj 
wystroju świątecznego, tzw. podłaź-
nik - był to wierzchołek iglastego 
drzewa zawieszany pod sufitem, 
który przyozdabiano, ciasteczkami i 
świeczkami. 

Dawid I. 3a 
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Wigilia to znaczy czuwanie. 
W Wigilię spotykamy się razem, 
dzielimy się opłatkiem, siadamy do 
stołu, modlimy się i jemy kolację 
wigilijną. 
Stół nakrywamy białym obrusem. 

Na stole kładziemy żłóbek z Dzie-
ciątkiem Jezus. Zielonymi gałązka-

mi świerku 
ozdabiamy 
stół. Na 
stole kła-
d z i e m y 
opłatek i 
K s i ę g ę 
Ewange-
lii. Pod 
o b r u s 

wkładamy siano wigilijne. 
Siano wigilijne przypomina nam 
ubóstwo Maryi i stajenki. 
Jedno miejsce przy stole zo-
staje wolne na pamięć zmar-
łych i ludzi samotnych. 
Kiedy ukaże się pierwsza 
gwiazda na niebie to zaczy-
namy kolację wigilijną. 
Najważniejszy moment Wigilii to 
jest dzielenie się opłatkiem 
wigilijnym. Oznacza 
to, że się kogoś bar-
dzo kocha i lubi. 
Po modlitwie, życze-

niach i łamaniu 
się opłatkiem 
z a p a l o n ą 
świecę wigi-
lijną kładzie-
my na okno. 
Dzięki świecy 
w oknie mogą 
przyjść do do-
mu podróżni i 
samotni. 
Na stół przy-
g o t o wu j e m y 
d w a n a ś c i e 
bezmięsnych tradycyjnych po-
traw. Różne potrawy są w różnych 
regionach Polski. Są to najczęściej: 
barszcz czerwony z uszkami, zupa 
grzybowa, zupa jagodowa (od stro-

ny mojego dziadka Wiesia z 
Wielkopolski), pierogi z kapu-
stą i grzybami, kapusta z gro-
chem, kluski z miodem i z ma-
kiem, kutia (u mnie w domu z 
makiem, bakaliami, miodem i 

chałką), karp smażony lub w 
galarecie, śledź w śmietanie 
lub w oleju, piernik staropol-
ski, makowiec i kompot z 

suszonych owoców. 
Zawsze pod choinką 
gwiazdka zostawia pre-

zenty. Po kolacji wigilijnej 
wszyscy idą szukać prezen-
tów. Na koniec wszyscy 
razem kolędujemy. 

 
tekst i rysunki 

Adam N. 3a 
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Zabawy rysia Ryszarda 
 
Ryś Rysio z rodziny kotowatych,  
ciągle wpada w tarapaty. 
Mama łapki załamuje 
i dzwoneczek przywiązuje. 
Ale Rysio sprytny kotek, 
wnet uporał się z kłopotem. 
Przeciął linę pazurkami, 
bo już tak to jest z kotami. 
Teraz wolny lecz do czasu, 
pognał do lasu nie tracąc czasu. 
W lesie pobawić chciałby się chwilkę, 
więc zaczął ganiać za małym  

motylkiem. 
Motylek barwne skrzydełka ma,  
dla Rysia zabawa to na sto dwa. 
Ryś Rysio mówi: Jestem zmęczony, 
pod drzewem rośnie mech zielony. 
Odpocznę sobie na nim przez chwilkę, 
przestanę ganiać za motylkiem. 
Gdy tak leżał pod dębem wielkim, 
z nieba zaczęły spadać cukierki. 
Czy to cukierki - nie to żołędzie, 
jakaś ruda kita przyozdabia gałęzie. 
Czy ona ruda jest czy czerwona, 
kto jest właścicielem pięknego ogona. 
Czy to wiewiórka czy jest inaczej, 
tak, to wiewiórka żołędzie wcina, 
dziwnego deszczu to jest przyczyna. 
Ryś Rysio myśli: Spać nie mam chęci, 
nie mam też chęci zjadać żołędzi. 
Ryś Rysio mały do domu wrócił, 
po prostu zatęsknił do mamusi. 
Pamiętajcie!  
Wszystko nęci wszystko kusi, 
ale na koniec wróćcie do mamusi. 

 
nagrodzony I miejscem wiersz 

Madzi M. 2c 

Węże 
 
Po pierwsze  
o wężach pisze się wiersze. 
Po drugie  
węże mają ogony długie. 
Po trzecie  
na żmije trzeba uważać w lecie. 
Po czwarte  
węże mają zawsze oczy otwarte. 
Po piąte,  
gdy są złe, kły wbijają pod kątem. 
Po szóste   
lubią zjadać myszki tłuste. 
A na koniec w tej sprawie 
powiem tyle, 
że węże są bardzo ciekawe. 

 
nagrodzony III miejscem wiersz 

Piotra W. 1b 
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Rzymianie mówili, że człowiek wykształcony 

to ten, który potrafi czytać, pisać  

        i ……… pływać. 

Bardzo lubię zajęcia odbywające 
się na basenie w KSOS. Interesuję 
się sportem, a pływanie jest jedną z 
moich ulubionych dyscyplin. In-
struktorzy  bardzo mili i pomocni. w 
przyszłości chcę zdać egzamin na 
kartę pływacką.  

Karolina U. 3a 
Umiem pływać już od sześciu lat. 
Lubię jeździć na basen, tak jak i 
moje dwie siostry. Rozgrzewa się 
całe ciało i potem trochę boli.  

Sofia I. 3a 

 
Chciałbym, żeby na basenie był 
miły trener i żeby z basenu była ra-
dość.  

Adam N. 3a 
Na basenie jest jeden minus - to, że 
ja dobrze pływam, ale nie mogę 
pływać na głębokiej wodzie.  

Masza I. 3a 
Na basenie podoba mi się to, że 
jest woda ciepła, ale nie podoba mi 
się to, że trzeba się przebierać.  

Helenka K. 3a 
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Ja wolę nauczanie w szkole, bo 
można się spotkać z koleżankami i 
można się bawić na przerwach. Nie 
lubię nauczania zdalnego, bo trze-
ba siedzieć przed komputerem, a to 
jest niezdrowe. 

Helenka K. 3a 
Bardziej lubię nauczanie stacjonar-
ne, bo wtedy pani może nam wytłu-
maczyć polecenie. Kiedy jest po-
chmurnie i trzeba rano wstać, to nie 
chcę iść do szkoły. Może dla moje-
go psa jest lepiej, bo ma się z kim 
bawić i zachęca nas do zabawy.  

Sofia I. 3a 
Wolę nauczanie stacjonarne, bo 
można bawić się z kolegami na 
przerwach i na świetlicy. 

Dawid I. 3a 

Wolę nauczanie w szkole bo jest 
fajnie. Na przerwie rozmawiam lub 
bawię się z koleżankami, ja lubię 
się uczyć w szkole. 

Julia D.3a 
Ja lubię zajęcia w szkole, bo wtedy 
mogę zobaczyć się z kolegami na 
żywo. Potem mogę pobawić się z 
nimi na świetlicy. 

Adam N. 3a 
Wolę w domu, bo nikt mi nie prze-
szkadza. W domu mogę grać na 
tablecie i na komputerze. Wolę w 
domu, bo mogę spać ile chcę, iść 
do kolegi, albo koleżanki. Z kolega-
mi mogę grać na konsoli, a z tatą 
na tablecie i komputerze. 

Patryk T. 3a 
 

Wolę zajęcia stacjonarne, czyli w 
szkole, ponieważ spotykam się z 
kolegami i bawimy się np. w berka, 
zamieniamy się jedzeniem, rysuje-
my „among us”. Na świetlicy robimy 
czasem walki na pufy, gramy w gry 
planszowe i szachy. 

Dawid S. 3a 
Wolę nauczanie w szkole, bo moż-
na się bawić z dziećmi i też można 
się przytulać. Można dużo nauczyć 
się o Polsce i z matematyki. 

Marysia B. 3a 
Lubię nauczanie w szkole, bo lubię 
się uczyć. 

Kacper F. 3a 

Ja wolę nauczanie zdalne, bo nie 
muszę wstawać o 6:00, a zawsze 
chce mi się spać. Wolę też szkołę, 
bo widzę kolegów i koleżanki. 

Masza I. 3a 
Ja wolę naukę w szkole, bo mogę 
się spotkać z klasą i paniami na 
żywo, jest weselej, a przez kompu-
ter bolą oczy. 

Ala T. 3a 
Wolę nauczanie zdalne, bo ze 
wszystkim zdążę, w domu jest naj-
lepiej dlatego, bo mogę też uczyć 
trochę psa. 

Nicola W. 3a 
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1. Brings gifts. 
2. A green tree with 
needles that we 
decorate. 
3. At the very top of 
the Christmas tree. 
4. One of the ani-
mals pulling the 
sleigh. 
5. Ball- shaped 
Christmas decora-
tions. 
6. Waiting under the 
tree for us the open 
them. 
7. Stuffed dough. 
8. Three snow balls 
with nose, buttons 
and hands. 
9. Jesus was born 
there. 

 1.             

   2.           

  3.            

  4.                                                                                                                                       

5.              

    6.          

2. 

3. 

4. 5. 

6. 

1. 

Malwina N. 6a 

Gabrysia D. 6a 
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     2             

         3         

 1       8          

     4        6     

                  

   4    5  3    2      

  9                 

                   

10                  

                  

   5      11         

                  

                  

      7            

                  

 12  1           6    

                  

   PASSWORD: 4 1 3   5 1 6 2 

1. Santa Claus's reindeer. 
2. In this season there is Christmas 
and  it’s very cold. 
3. He is built with big snowballs and 
has a carrot nose. 
4. Very popular candy in America, 
not very popular in Poland 
5. He gives gifts on Christmas 

6. Another name for gift 
7. Claus's helper  
8. Not completely frozen water 
9. 24th of December 
10. A type of Christmas tree 
11. Gifts are packed in this 
12. First star… 

WINTER & CHRISTMAS CROSSWORDS 

Kacper W. 6a 
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co czytać 
co oglądać 
co zwiedzać 
w co się bawić 

P O L E C A M  

Tę rubrykę poświęcamy reklamie  

filmów, książek, czasopism,  

słodyczy,   

słowem wszystkiego,  

co się Wam wyda interesujące  

i godne polecenia innym.  

Zachęcamy - oceniajcie z nami. 

      1         

    2           

    3           

     4          

      5         

6               

 7              

1. ciasto na stole wigilijnym 
2. biały i zimny 
3. dajemy go na pierniczki 
4. kolorowe na choince 

5. długi i kolorowy na choince 
6. świąteczne drzewko 
7. miejsce urodzenia Pana Jezusa 

Dawid S. 3a 

Kiedyś przeczytałam książkę pt.:"Czerwone 

krzesło" z serii Magiczne drzewo. To bardzo cie-
kawa książka, bo opowiada o tym, że trzeba uwa-
żać czego się pragnie. Bohaterami są dzieci, któ-
re chciały, żeby ich rodzice dali im spokój. Ma-
giczne krzesło spełniło ich życzenie i....   Nie bę-
dę zdradzać wam zakończenia. Powiem tylko, że 
to moja ulubiona książka i czytam już 4 część 
serii. A w domu, też mam swoje magiczne krze-
sło. I wyczarowałam sobie wymarzonego kotka. 

Julia D. 3a 
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Po długich i burzliwych dyskusjach, i głosowaniu przyznaliśmy 
pierwsze miejsca za miesiąc wrzesień i październik w kategoriach: 
Najlepsza Koleżanka  Sofia Ilnicka 
Najgrzeczniejsza Uczennica       
    Julia Dębowska i Helenka Kopacz 
Najlepsza Dyżurna  Nikola Wiatr 
Gratulujemy, konkurs trwa nadal, każdy ma szansę być wyróż-
niony. Rodziców prosimy o zasponsorowanie i wręczenie nagród. 

Bardzo lubię przygotowania do 
Świąt Bożego Narodzenia, piecze-
my wtedy razem z mamą i siostrą 
ciasteczka korzenne. Najbardziej 
wesoło jest kiedy je kolorowo ozda-
biamy, a potem wieszamy na choince.  
Przepis na nasze ulubione ciastka: 
300 g mąki pszennej, 150 g masła, 

70 g cukru pudru, 1 jajko, 1 płaska 
łyżeczka proszku do pieczenia, 

szczypta soli, 1 łyżka przyprawy 

korzennej albo do piernika. 
Wszystko razem mieszamy, 
wałkujemy, 
wycinamy 
foremkami  
i ozdabiamy. 
tekst i rysunek 

Marysia B. 3a 

Pierniczki: ½ kg mąki, 20 

dag cukru pudru, 20 dag miodu, 

½ kostki margaryny, 1 jajko, 1 
płaska łyżeczka sody oczysz-

czonej, 2 łyżki stołowe przypraw 

korzennych do piernika 
Mąkę wymieszać z sodą, zrobić 

wgłębienie na środku, wlać miód, 
dodać przyprawy korzenne, cukier, 
masło, jajo. Zagnieść ciasto jak na 
pierogi. Wyrabiać aż będzie gładkie 
i jednolite w przekroju. Wałkować 
ciasto na grubość ok. 2-3 mm i wy-
krawać foremkami. Piec w dobrze 
nagrzanym piekarniku ok. 10 min. 
UWAGA! Pierniczki po ostygnięciu 
robią się twarde! Ostudzone pier-
niczki najlepiej schować na jakiś 

czas do szczelnego pojemnika 
lub woreczka z rozkrojonym 
jabłkiem, aby nabrały wilgoci 
i zmiękły. Trzeba uważać 
żeby nie zrumieniły się zbyt 

mocno, bo mogą stać się zbyt 
twarde i nabrać nieco goryczki. 

Kacper F. 3a 
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 Na niebie już dawno kołysały się 
błyszczące gwiazdy, a księżyc 
bacznym okiem obserwował, czy 
wszystkie dzieci śpią. W pokoju 
Antka panowała cisza, którą przery-
wało  tylko tykanie zegarka. Zasnę-
ły już pluszowe misie i armia żołnie-
rzyków, drewniany pajacyk a nawet 
koń na biegunach, który jeszcze 
chwilę temu biegał po zielonych 
łąkach. Cały pokój spał, tylko zasło-
na cicho tańczyła z wiatrem, rzuca-
jąc na pokój różne cienie.  Nagle 
idealna cisza została przerwana 
ledwie słyszalnym, dobiegającym z 
balkonu rytmicznym dźwiękiem: 
stuk, stuk. Stuk, stuk… 
Antek otworzył oczy i zaczął się 
wsłuchiwać w ciszę w nadziei, że 
usłyszy jeszcze raz dźwięk, który 
go obudził. I znów to samo, stuk, 
stuk. Stuk, stuk. 
- Oj, nie jest dobrze - pomyślał An-
tek - pewnie to znów gołębie, pla-
nują sobie przenocować na moim 
balkonie. Nie ma mowy! – Antek 
próbował  ułożyć w głowie plan, jak 
się szybko pozbyć gołębi z balkonu 
tak, żeby nie obudzić pozostałych 
domowników i żeby nie wystraszyć 
samych gołębi, choć podejrzewał, 
że bał się tej konfrontacji bardziej 
niż one.  – Może zawinę się kołdrą i 

podejdę do okna, to  musi je przepędzić. 
Jak pomyślał, tak zrobił! Podszedł 
do okna owinięty kołdrą od stóp do 
głów, obserwując balkon tylko 
przez małą szparkę. Popatrzył w 
prawo i w lewo, i znowu w prawo, 
ale nigdzie nie było gołębi. – Skoro 
nie ma gołębi, to co stukało na mo-
im balkonie? – Antek nie zdążył się 
nawet dobrze zastanowić, bo znów 
usłyszał znajome mu dźwięki. Od-
wrócił się, by zobaczyć, skąd docie-
rają i nagle … 
- Cześć! Jestem Neo, największy 
podróżnik wszechczasów. – Antek 
aż oczy przetarł, nie mogąc uwie-
rzyć w to, co widzi… Na jego para-
pecie stoi jakaś dziwna postać. Jest 
zielona, ma świecące różki przypo-
minające małe szpilki, czerwone 
spodenki i żółtą torbę. 
- Kim jesteś? - zapytał ze zdziwie-
niem Antek. 
- Tak jak już powiedziałem, jestem 
podróżnikiem, usiadłem na twoim 
parapecie, bo przyciągnęły mnie 
twoje marzenia. Lubisz marzyć, 
prawda? - Antek tylko pokiwał gło-
wą, bo ze zdziwienia nie mógł nic 
powiedzieć. 
- Powiedzmy, że jestem takim przy-
jacielem marzycieli. - kontynuował 
Neo - Widziałem twoje marzenia i 
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muszę przyznać że są niesamowi-
te! Jeśli chcesz, zabiorę cię w po-
dróż podobną do tej, o której marzy-
łeś. 
- Naprawdę możesz to zrobić? - 
zapytał z niedowierzaniem Antek i 
już miał się zgodzić, kiedy przypo-
mniał sobie o swojej mamie. - Bę-
dzie zmartwiona, kiedy rano zoba-
czy, że mnie nie ma - pomyślał. 
Jednak nie musiał mówić tego na 
głos, bo Neo już znał myśli chłopca. 
- Nie martw się! Ze mną czas płynie 
inaczej. Zanim twoja mama się 
obudzi, będziesz już wygodnie leżał 
w swoim łóżku. Daj rękę! - powie-
dział uradowany na myśl o niesa-
mowitej przygodzie Neo, po czym 
otworzył żółtą torbę, wyciągnął z 
niej trochę błyszczącego pyłku 
i obsypał nim Antka. 

Pyłek jak się okazało miał ma-

giczną moc. Antek wraz z zieloną 
istotką znaleźli się w dużej bańce, 
która zaczęła się szybko wznosić 
nad dachami domów. Miasto spowi-
te było ciemnością, którą rozświe-
tlały jedynie latarnie. Antek z podzi-
wem przyglądał się miastu, które z 
takiej odległości przypominało ob-
raz malowany światłem. Wkrótce 
jednak stał się on  już tylko świecą-
cym punktem, a uwagę chłopca 
przykuły różnokolorowe olbrzymy. 
- Neo…- ledwie wyszeptał Antek - 
co to jest ? 
- To są planety. Witamy w kosmo-
sie, to tu zaczyna się nasza przygo-
da. Poznaj pierwszą planetę. Oto 
Wenus. 

Wenus uśmiechnęła się tajemni-
czo do Antka i zaczęła swoją opo-
wieść ….. 

dalszy ciąg w następnym numerze 

21.10. zebrania i konsultacje z ro-
dzicami, zdalne tym razem. Dobrze 
tym, co się dobrze uczą 

26.10. klasy 4-6 prze-
szły na naukę zdalną 
1.11. Święto Wszystkich 
Świętych. Pamiętajmy, 
że o wielkości człowieka 
świadczy jego stosunek do tych, 
którzy odeszli i tych, którzy szykują 
się do drogi. „Spieszmy się kochać 
ludzi…” 

5.11. Dzień postaci z bajek. Nie za-
brakło Królowej Śniegu, dobrych 
wróżek, Bazyliszka, ale i współcze-

snych Super bohate-
rów 
9.11. do klas 4-6 do-

łączyły klasy    
1-3 ze zdal-

nym nauczaniem 
6.12. do grzecznych 

dzieci przyszedł 
Święty Mikołaj 

23.12.-31.12. upragniony świątecz-
ny czas, do usłyszenia w Nowym 
Roku 
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Jaś wraca wesoły do domu i krzyczy:  
- No, wreszcie tata zaczął coś pojmować z matmy i dostałem piątkę. 
 
 

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

Jasio mówi do mamy:  
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.  
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw 
swoją jedynkę z matematyki. 
- Za późno, mamusiu. Już ci kupiłem perfumy. 

Jedziemy na wycieczkę i błagam, zróbcie wszystko,  
żebym w razie czego mogła się do was przyznać. 

 

 
Patrząc na was, czarno widzę swoją przyszłość. 

 
 

Co, ja gryzę?? 
 
 

Gdyby głupota mogła się unosić, fruwałbyś, mój drogi, jak orzeł. 
 

 
Gdy będzie w klasie wizytacja,  

to udawajcie, że rozumiecie co ja do was mówię. 

w następnym numerze:   
zimowe sporty - życzenia dla Babć i Dziadków - jak minęły nam ferie - 
ciekawy wywiad - angielski kącik - kącik muzyczny - konkurs: Poznaj 
swojego Mistrza - dalszy ciąg Tajemniczego gościa i inne stałe rubryki  


