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 Z okazji zbliżających się świąt  

Bożego Narodzenia życzymy wszystkim 

naszym Czytelnikom wspaniałych, pięknych 

chwil w rodzinnym gronie i przy blasku 

choinki oraz wszelkiej pomyślności w 

Nowym Roku 2012 

Redaktorzy „Bez 

Tytułu” 
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Wielki kiermasz świąteczny 

Podczas zebrań z rodzicami w dniu 30 

listopada i 1 grudnia Samorząd Uczniowski we 

współpracy z panią pedagog oraz 

nauczycielkami plastyki i techniki 

zorganizował kiermasz świątecznych ozdób. 

Wszystkie prace były niezwykle piękne i co 

należy podkreślić, samodzielnie wykonane 

przez uczniów! Dochód z akcji przeznaczony 

zostanie na paczki świąteczne dla dzieci z 

ubogich rodzin. 

                                                                                              

Dyskotekowo 

Nowa opiekunka i uczniowie z Samorządu Szkolnego ostro 

wzięli się do pracy. Dzięki ich zaangażowaniu odbyła się 

pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka. W roli didżeja 

debiutowała nasza pani od wf-u. Trzeba przyznać, że świetnie 

sobie poradziła. Wszyscy super się bawili i na pewno na długo 

ta impreza zostanie nam w pamięci . Dochód z dyskoteki 

przeznaczono na akcję „Góra grosza”. 

 

     

Cyrk w szkole 

21 listopada mogliśmy obejrzeć zabawne 

widowisko cyrkowe w wykonaniu dwojga 

artystów z czynnym udziałem publiczności . 

Żonglerka, ćwiczenia z kółkami czy na linie 

sprawiło, że przenieśliśmy się w inny, 

zaczarowany świat.  

VI Powiatowe Dni Retoryki 

 Sześcioro uczniów naszej szkoły z klas IV-VI 

wzięło udział 30 listopada w VI Powiatowych 

Dniach Retoryki w teresińskim Domu Kultury.  

 

 

 

 

 

 

 

Poziom recytatorów i mówców wygłaszających 

przemówienia był bardzo wysoki. Niestety, żaden 

z naszych szkolnych laureatów nie otrzymał 

nagrody w eliminacjach powiatowych.  
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Góra grosza  

Kolejny rok, dzięki zaangażowaniu Samorządu 

Uczniowskiego, odbyła się w naszej szkole akcja 

zbierania pieniędzy na dzieci z Domów Dziecka. Dzięki 

szczodrości społeczności szkolnej na ten szczytny cel 

udało się zebrać ponad 170 złotych. Dziękujemy 

wszystkim darczyńcom. 

 

 

 

Mikołajki, Mikołajki  

6 grudnia, jak przystało na to święto odwiedził nas święty 

Mikołaj. Narobił w szkole sporo zamieszania! Chodząc po 

szkolnych korytarzach i klasach, dzwoniąc dzwonkiem 

wzbudzał ogromne zainteresowanie. Był przy tym 

narażony, jak zwykle. na pewne niewygody, jak szarpanie 

za brodę, surdut i straszny tłok, bo każdy chciał chociaż 

chwilę przy nim postać czy porozmawiać. Potem wziął 

udział w sali gimnastycznej w spotkaniu z uczniami klas 

młodszych. 

Byliśmy 

trochę rozczarowani, bo mimo że chodzimy do starszych klas, 

też chcielibyśmy takiego spotkania, jak mieli nasi młodsi 

koledzy. Na szczęście w klasach było nie mniej ciekawie. Przy 

blasku choinki cieszyliśmy się z mikołajkowych prezentów, 

które kupowaliśmy sobie nawzajem. Właściwie to losowania 

nie mają sensu, bo już po kilku chwilach od losowania każdy 

wie, kto kogo wylosował. 

 

 

                                                             Opowieść wigilijna  

W czwartek 15 grudnia w naszej szkole odbyła się 

świąteczna uroczystość, na którą przybyli 

przedstawiciele władz miasta, nauczyciele 

emeryci oraz uczniowie i pracownicy naszej 

placówki. Głównym punktem imprezy było 

przedstawienie oparte na opowiadaniu K. 

Dickensa „Opowieść wigilijna”, które przygotowali 

uczniowie klas IV-VI z koła teatralnego pod 

kierunkiem pani Justyny Miziołek. 

W ostatni zaś dzień nauki przed świętami, czyli 22 

grudnia odbędą się w klasach spotkania wigilijne z 

wychowawcami oraz uroczystość ogólnoszkolna, 

podczas której wszyscy będą mogli zobaczyć 

przedstawienie grupy teatralnej. 

 

 



Pod choinką dobry  święty,  

Co ma brodzisko mleczne(…) 

Dzieci radują się szalenie 

Wśród pisków i podskoków… 

Szkoda, że Boże Narodzenie 

Jest tylko raz do roku.  

                               (L.J. Kern) 

 

Listy do M 
Nie , nie , nie będziemy 

opowiadać o wrażeniach z 

filmu pod tym samym 

tytułem! 

My poszliśmy dalej… W 

związku ze zbliżającymi się 

świętami sami 

postanowiliśmy zebrać od 

czytelników „Bez tytułu” 

listy do „M” czyli świętego 

Mikołaja.  

Wierzyć, nie wierzyć, ale napisać można. Zobaczmy, jakie prośby do 

„M” mają nasi czytelnicy. 

Adaś pisze tak :   

„Drogi święty Mikołaju! W tym roku byłem grzeczny, dobrze się uczę i nie mogę się doczekać pierwszej gwiazdki. 

Mam nadzieję, że mnie odwiedzisz i dasz książki bejblejt”. 

Wprawdzie o co chodzi nie wiemy, ale mamy nadzieję, że Mikołaj jako człowiek światowy, poradzi sobie z tym 

zamówieniem. Zobaczcie, o co inni proszą świętego. 

„Drogi święty Mikołaju!  Marzę o  karaoke, tipsach i 

altacecie, bo boli mnie noga. Chciałabym też w końcu 

mieć dziewczynę. Jabłko” 

No cóż, rozumiemy, że dziewczyna, altacet, ale po co 

chłopakowi tipsy ?!!! 

A oto list od zakręconego sześciolatka.  Pisownia 

oryginalna. 

„Ja koham zwiezęta i dla tego prosę o zirebaka, 

zułwia, jednorozca, sempa, rzyrawę i wenza.” 

My proponujemy jeszcze wizytę u logopedy i 

egzemplarz „Słowniczka ortograficznego”. 

A teraz wielbicielka seriali. 

„Hej Mikołaju, podarowałbyś mi kilka szóstek z 

historii i religii. 

Przywróć też życie Hance Mostowiak. Dlaczego 

kartony zabijają ?!!!” 

No cóż, my też nie możemy się  pogodzić ze śmiercią 

Hanki, na szczęście smutek po jej stracie można ukoić, 

oglądając „Rodzinkę. pl”.  

A teraz list rezolutnego trzecioklasisty. 

„Święty Mikołaju, w tym roku chcę Ci pomóc, dlatego 

proszę Cię o Twój strój. Mam nadzieję, że się nie 

obrazisz!”  

 Jest to oryginalny pomysł na świąteczną nudę, nie 

wiemy tylko, czy św. Mikołaj jest aż takim altruistą, 

żeby na święta zostać gołym i bosym. 

I jeszcze jedna ciekawa prośba, tym razem naszego 

starszego kolegi: 

„Drogi Mikołaju! Długo już żyję na tym świecie. 

Ostatnio, jedząc kaszankę, wypadł mi jedyny, 

niestety ostatni,  ząb. Proszę Cię więc o ich cały 

komplet, będę wdzięczny. Stefan Klepa” 

 Stefanie, nie wiemy, czy św. Mikołaj dysponuje 

nowymi zębami. Nie wiemy także, czy chodzi Ci o 

sztuczną szczękę, czy też nowe własne. Mamy 

pewność, że Ci one już nie wyrosną. W razie czego 

udaj się do dentysty, może coś Ci poradzi. 

Na zakończenie prośba Patyka, to pseudonim naszego 

kolegi z klasy.  

„ Nie chcę, św. Mikołaju wiele, bo wiem, że masz w 

okresie świątecznym mnóstwo pracy, ale jak się 

ogarniesz , to załatw mi nowego laptopa, plazmę na 

ścianę i nowy 

samochód dla taty. 

Z góry dziękuję. 

Patyk” 

No cóż,  Patyku, to 

dobrze, że 

pomyślałeś o tacie. 

Wszak ten jego 

rozlatujący się 

polonez  nie nadaję 

się do jazdy. Mamy 

nadzieję, że Mikołaj spełni Twe marzenia. Pozdrów 

tatusia.  

Klaudia Cieślak



Tradycje i zwyczaje świąteczne 

 
 
Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona choinka i opłatek to jedne z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. 
Warto poznać znaczenie tych znaków i związane z nimi tradycje. 

Pierwsza Gwiazdka 

Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której 
pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa. 
Dzięki niej pasterze, Trzej Królowie mogli dotrzeć do 
miejsca narodzin Zbawiciela. Dziś oczekujemy 
pierwszej gwiazdy, jaka pojawi się na wigilijnym niebie. 
Dopiero, gdy ona zabłyśnie, możemy, według tradycji, 
siąść do stołu i podzielić się opłatkiem. 

 
Opłatek 

Jego nazwa wzięła się z łacińskiego słowa oblatum i 
znaczy tyle co dar ofiarny. Jest to nic innego, jak cienki 
kawałek wypieczonej mąki pszennej i wody. Na nim 
widnieją obrazy związane z Bożym Narodzeniem. 
Dzielenie się chlebem ma korzenie w pogańskich 
tradycjach. Z czasem przeszło ono na stałe do 
zwyczajów chrześcijańskich, a dziś dzielimy się 
opłatkiem przed wieczerzą wigilijną, składamy sobie 
życzenia.  

 
Sianko wigilijne 

Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy 
którym będziemy spożywać wigilijną kolację. 
Symbolizuje oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na 
świat Jezus – szopkę i siano, na którym leżał po 
urodzeniu. 

 
Choinka 

Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny lub 23 grudnia. 
Kiedyś były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie. 
Z czasem zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w 
różne ozdoby sosnowego drzewka, przeniósł się z 
Niemiec do innych chrześcijańskich krajów. Ozdoby 
choinkowe powinny być związane z symboliką Bożego 
Narodzenia, a na jej szczycie wiesza się bombkę w 
kształcie gwiazdy betlejemskiej. Kiedyś wieszano 
jabłka, które prawdopodobnie symbolizowały biblijną 

przypowieść o Adamie i Ewie, dziś jabłka zastępujemy 
szklanymi bombkami. Zielone drzewko to symbol życia 
i narodzin Zbawiciela. Lampki choinkowe powinniśmy 
zapalić po raz pierwszy dopiero po pojawieniu się 
pierwszej gwiazdki. 

 
Kolędy 

Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Są to 
pieśni, które opowiadają o Narodzeniu Pana. Ich 
nazwa pochodzi z łaciny – calendae, co oznaczało 
pierwszy dzień miesiąca. Pierwsze „kolędy” były 
śpiewane przez Rzymian w ramach uroczystego 
uczczenia pierwszego stycznia, potem zwyczaj 
śpiewania pieśni przejęli chrześcijanie, aby czcić 
narodziny Jezusa. Najstarsza polska kolęda to „Zdrów 
bądź królu anielski” i pochodzi z ok. 1420 roku. 

 
Prezenty  
Najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj 
bożonarodzeniowy. Dziś to one głównie kojarzą się 
Bożym Narodzeniem. Pierwotnie ten zwyczaj był 
związany wyłącznie z osobą św. Mikołaja, dziś, za 
Lutrem, przyjmujemy, iż są to podarki od małego 
Jezusa. 

 
Stajenka 

W niej narodził się Jezus. Jest także symbolem nas 
samych. Jesteśmy jak stajenka, w której nie zawsze 
jest czysto, w której dobro przeplata się ze złem. 
Jednak to właśnie do stajenki, a więc i do nas, 
zwykłych ludzi, przychodzi Jezus, rozświetla nasze 
życia i daje nam nadzieję, miłość i wiarę. Bóg rodzi się 
w nas! 

 
Pasterka 

Tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 
grudnia. Symbolizuje czuwanie pasterzy przy żłobie 
Jezusa. Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi. 
jest najważniejszym momentem w czasie Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Patrycja Włodarska 

 



Jakiś facet przyłapuje Fąfarę, jak w lesie 

ścina choinkę. 

- Co, tniemy choineczkę na święta, bo nie 

łaska kupić u gajowego? 

- Tak - odpowiada wystraszony Fąfara. 

- W takim razie zetnij pan i dla mnie! 

 

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. 

 

W wigilię chłop jedzie furmanką, 

a obok biegnie pies. Ponieważ 

koń biegnie leniwie, chłop bije go 

batem. 

- Jeszcze raz mnie uderzysz, to 

będziesz szedł piechotą! - mówi 

koń. 

- Pierwszy raz słyszę, żeby koń 

mówił! - dziwi się chłop. 

- Ja też! - mówi pies. 

 

Przyjaciel pyta Fąfarę: 

- 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. 

 

  
 

 
 

Świąteczne marzenia  
               Niedługo święta i oczywiście każdy z nas chciałby dostać 

coś pod choinkę. Gdy prowadziłam sondę na korytarzach naszej szkoły, 

najwięcej osób chciało  klocki lego. Również nie zabrakło chętnych  na 

gry komputerowe, planszowe i na X Boxa. Dużo osób marzy  o gitarze 

klasycznej, MP4, nowym telefonie czy  deskorolce. "Chcemy wiele 

prezentów  i trudno wybrać nam  jeden"- mówili nasi rozmówcy.  

Młodsze  dziewczynki marzą o laleczkach barbi lub kucyku pony. Część 

chłopców chciałoby znaleźć pod choinką BMW,  dysk latający i płytę z 

wszystkimi serwewrami GT2.                                                               

Jeżeli jeszcze się nie zdecydowaliście, co chcielibyście dostać,  to po 

prostu napiszcie list do świętego Mikołaja i… podrzućcie go rodzicom. 

Wiktoria

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burek mówi do Azora: 

- Już nie mogę się doczekać tych świąt! 
- Dlaczego? 

- Nie dość, że dostanę dwa worki 
świeżuteńkich kości, to jeszcze ludzkim 

głosem będę mógł powiedzieć swojemu 

panu, co o nim myślę! 

 Dwaj staruszkowie spędzają wspólnie święta. Patrząc na gwiazdę 

betlejemską, jeden z nich wspomina: 
- Moja żona, kiedy zauważyła spadającą gwiazdę, powiedziała: "pomyśl 

o czymś, a twoje życzenie spełni się, kiedy gwiazda spadnie". 
- Co było dalej? - pyta drugi. 

- Życzenie się spełniło. Gwiazda spadła na nią! 

Dowcipy zebrał: Wojtek Bartnik 

 



Humor szkolnych zeszytów  

- Nawyki i upodobania ma. 

-Ocenić Piotra jest szybko i prosto 

- Aslan jest mądry, odważny i pełen 

przygód. 

- Aslan ma brązowe oczy i włosy, nosi duże 

futro, koszulę i spodnie. 

Biała czarownica była cała biała. 

- Rodzina Boberów pomagała dzieciom. 

                        Bliskie spotkania 
W naszym cyklu „Bliskie spotkania” zamieszczamy krótkie rozmowy z panią Ewą Winkler, nową 

opiekunką Samorządu Uczniowskiego oraz z przewodniczącą szkoły, Anetą Walędziak z klasy VIa, 

które przeprowadziła Karolina Gadomska. 

 

Wywiad z panią Ewą 

 

- Czy jest pani zadowolona z wyboru na 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego? 

 

- Tak, jeśli mogę pomóc uczniom, to chętnie służę 

pomocą. Mam nadzieję, ze dzięki współpracy z 

energicznymi i pełnymi inicjatyw, członkami 

nowego samorządy, zdziałamy naprawdę wiele. 

 

-Co chciałaby pani zmienić w naszej szkole? 

 

Zmieniłaby salę gimnastyczną, która jest bardzo 

mała, jak na dzisiejsze warunki. Potrzebna jest 

duża, nowoczesna. Marzy mi się zaopatrzenie 

szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, np.: 

tablice interaktywne, nowe pracownie 

komputerowe czy zaopatrzenie każdej klasy w 

komputer drukarkę. Zamiast podręczników, 

uczniowie mieliby tablety. Przydałoby się więcej 

sal lekcyjnych po to, aby lekcje kończyły się o 

trzynastej czy czternastej. 

 

-Co pani sadzi na temat zachowania uczniów? 

 

- Nie mogę powiedzieć, ze cała młodzież jest zła. 

Są osoby, które chcą się uczyć, wiedzą co można, 

a czego nie można, szanują innych. Nienawidzę 

chamstwa i braku kultury. Nigdy nie będę 

tolerowała takich zachowań. 

- Dziękuję za rozmowę. 

 

 

Wywiad z 

Anetą, nową 

przewodniczącą 

szkoły 
 

 

-Czy 

spodziewałaś się, 

że zostaniesz przewodniczącą Samorządu 

Uczniowskiego? 

 

- Nadzieję miałam, ale sądziłam, że wygra kto 

inny. 

 

- Czy cieszysz się z wygranej? 

 

- Tak, jestem bardzo zadowolona. 

 

- Co chcesz zmienić w naszej szkole? 

 

- Drażnią mnie niewłaściwe zachowania 

niektórych uczniów, chciałabym, żeby 

popracowali nad swoja kulturą osobistą. Marzę o 

tym, żeby było mniej testów, bo to bardzo stresuje 

uczniów, ale tak naprawdę, to nie ode mnie 

zależy. Będę zabiegała, żeby było więcej zabaw 

szkolnych i aby wydłużyć przerwy. 

 

- Życzę ci realizacji tych planów i dziękuję za 

wywiad. 

Karolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opowieść  wigilijna 
W świątecznej i podniosłej atmosferze w czwartek 

15 grudnia odbyło się wigilijne  spotkanie w naszej 

szkole. Uroczysty charakter imprezy podkreślało 

grono znamienitych gości  witanych przez panią 

dyrektor Hannę Celedę .  

 

Swa obecnością zaszczycili: pan  wice burmistrz 

Sochaczewa,  ksiądz proboszcz Parafii MBNP, 

nauczyciele emeryci, pracownicy szkoły, 

przedstawiciele rodziców, Samorządu 

uczniowskiego oraz uczniowie.  

 

Głównym punktem programu było 

przedstawienie koła teatralnego, które pod 

kierunkiem pani Justyny Miziołek , 

zaprezentowało inscenizację opartą na 

opowiadaniu Karola Dickensa „Opowieść 

wigilijna”. 

Z zapartym tchem i wzruszeniem śledziliśmy 

przemianę głównego bohatera- Scrooge’a. 

Pod wpływem wizyt kolejnych duchów Scrooge z 

chytrego, starego chciwca, który wyciskał pot i łzy 

ze swoich współpracowników, ignorował święta 

Bożego Narodzenia, staje się dobrym, życzliwym i 

opiekuńczym człowiekiem, czułym na ludzką 

krzywdę. Uświadamia sobie, jakie prowadził 

smutne i bezwartościowe życie, jak był dotąd 

nieszczęśliwy i samotny. Zrozumiał, że nie 

pieniądze, bogactwo dają szczęście, ale miłość, 

przyjaźń i życzliwość innych ludzi.  

Ta wzruszająca historia nie tylko wprowadziła 

wszystkich w świąteczny czas, ale poruszyła serca 

widzów, którzy nagrodzili młodych aktorów 

gromkimi brawami.  

W dalszej części uroczystości po świątecznych 

życzeniach pani dyrektor zaprosiła gości, 

pracowników szkoły oraz przedstawicieli Rady 

Rodziców i Samorządu Szkolnego na spotkanie  

opłatkowe przy wigilijnym stole. 

Na uwagę zasługuje piękna oprawa plastyczna , o 

którą zadbała nauczycielka plastyki, pani 

Katarzyna Milczarek przy współpracy z naszymi 

panami konserwatorami, czyli panem Jankiem i 

panem Staśkiem. 
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                                                   Zwierzęce marzenia 
Wszyscy mamy swoje życzenia do św. Mikołaja. 

Spełniają 

się, gdy 

siedzimy 

przy stole 

wigilijnym. 

Mama nagle 

woła nas do 

kuchni , 

każe nam 

zanieść 

karpia na 

stół , a gdy 

wracamy, 

magicznie 

pod choinką pojawiają się paczki z prezentami. Za 

oknem pada biały, zimny śnieg. Jest cudownie, ale 

nie dla zwierząt,  które śpią na dworze, często 

głodne, lecz my o tym nie myślimy, przytulając 

nasze domowe pupile. 

W te trudne zimowe dni nie zapominajmy o 

zwierzętach. Dokarmiajmy te poszkodowane przez 

los, bezdomne.   

To czasami niewiele kosztuje, drobny wysiłek, a 

tak wiele znaczy dla zwierzaków!    Może w 

wigilijną noc, kiedy według tradycji, zwierzęta 

mówią ludzkim głosem, usłyszymy jakieś słowa 

podziękowania albo skargi zwierząt na swój los? 

      

                                                Piotr Baszczyc 

                                

                                  

                                   Wigilijne rozmowy

Wigilijna noc . Blask lampek i bombek na choince, zapach żywicy. Za oknem śnieg, cisza. 

Tylko raz w roku zdarza się taki nastrój, taka atmosfera. Podobno w tę jedna jedyną noc 

zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Ciekawe, co by nam powiedziały ? 
Podczas zajęć 

koła 

dziennikarskiego 

postanowiliśmy 

wcielić się w rolę 

naszych 

domowych  

zwierząt i 

zdradzić, co mają 

nam do 

powiedzenia. 

Pierwszy 

odezwał się Piotrek który ma zabawnego kota, 

który charakteryzuje się tym, że jest mały, ale za 

to bardzo gruby. Piotrek jest pewny, że Łapek 

poprosiłby o więcej jedzenia i trochę mleka, w 

którym lubi moczyć łapki podczas posiłku. 

Adam jest pewien, że od swego psa-Nera 

usłyszałby takie słowa: „Adamie, wychodź ze 

mną na dłuższe spacery. Znudziła mi się już 

karma Royal Cannin, chcę Eukanuby! A jak 

szczekam, to nie z nudów, tylko chcę na dwór. 

Wiesz po co? 

Tak się składa, że współwłaścicielką Nera jest 

Ewa, siostra Adama. Według Ewy  usłyszałaby od 

niego: „Nie zostawiaj mnie samego w domu, bo 

bardzo mi się nudzi. Kiedyś pogryzę ci łóżko i 

będziesz spała na podłodze. A w ogóle to dzięki 

że się o mnie troszczysz!”  

Chomik Sandry na pewno poskarżyłby się, że go 

męczy wiecznym ściskaniem i przytulaniem.  

Poprosiłby ją o delikatny masaż po brzuszku, 

szczególnie po obfitym posiłku. 

A co powiedziałaby Beti, piesek York naszej 

opiekunki? ,,Ja chcę na dwór! Liczę, że będziesz 

ze mną częściej wychodzić,  ja tak lubię nurkować 

w liściach i chlapać się w kałużach! Wiem, że 

potem nadaję się tylko pod prysznic, ale ja ta 

kocham błotko i kurz!'' 

No cóż, widać , że nasze zwierzęta  mają podobne 

problemy. Aż boimy się pomyśleć, co 

powiedziałyby 

inne psy, które 

są bezdomne, 

bite, głodne lub 

śpią w zimnych, 

dziurawych 

budach. 

  

  

  

  

  Adam i Piotrek 



Świąteczne przypadki 

Święta, święta i po świętach. Dużo prawdy w tym powiedzeniu, bo chociaż przygotowania do świąt trwają 

długo, to niestety, same święta mijają bardzo szybko. Bywają jednak takie, które  będziemy pamiętać wiele 

lat, bo zdarzyło się coś niezwykłego. O takich świętach opowiadają nasi nauczyciele, którzy w związku z 

ochroną danych osobowych na potrzeby niniejszego artykułu przybrali pseudonimy.  

Pierwsza, o swych niecodziennych świątecznych przygodach, 

opowiedziała tajemnicza Atena. 

Drugiego dnia po obiedzie świątecznym  całą rodziną wybraliśmy się na 

kulig. Do samochodu zaprzęgliśmy sześcioro sań. Staraliśmy się tak 

usiąść żeby ostatnie sanie były obciążone, dlatego zajęła je ciocia 

Kalina. Sanna jechała leśną ścieżką, kiedy ktoś po 30 minutach 

zorientował się, że jest tylko pięcioro sań. Zaczęły się poszukiwania sań 

wraz z pasażerem. Posłano listy gończe i powiadomiono komisariat 

policji. Niestety, poszukiwania trwają do tej pory, a słuch o ciotce 

Kalinie zaginął. 

 

O świątecznych perypetiach opowiedziała nam też Hanka M., znana z poprzedniego wydania naszej 

gazetki.  

Zdarzyło się to w ubiegłoroczne święta. Dwa dni przed świętami całą 

rodziną ubraliśmy piękną, wielką świąteczną choinkę. Posprzątaliśmy i 

czuliśmy, że święta tuż, tuż. Kiedy wieczorem w drugim pokoju oglądaliśmy 

telewizję, z drugiego pokoju usłyszeliśmy dziwny trzask, a za chwilę wpadł 

przestraszony pies. Naszym oczom ukazała się przewrócona choinka, a w 

całym pokoju mnóstwo potłuczonego szkła. Mimo tych strat i kolejnego 

sprzątania,  święta i tak były udane. 

Bardzo zapracowane święta ma niejaka Winki.  

Zdradziła nam, że dla niej święta są podwójnie pracowite, bo w Wigilię 

obchodzi swoje imieniny. To dla niej ciężki dzień. Jest zabiegana i 

okropnie zapracowana, bo oprócz pieczenia i gotowania odbiera mnóstwo 

telefonów z życzeniami. 

Zebrał i opracował Mateusz Szydłowski 
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