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NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI 
 

 
Dlaczego jest święto Bożego 

Narodzenia? 

Dlaczego jest święto Bożego 

Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę 

na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 

 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do 

Pana Jezusa. 

Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby uśmiechać się do 

siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

 

Jan Twardowski  
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Czar minionych dni 
 

Z okazji 100. rocznicy  odzyskania 

przez Polskę Niepodległości Samorząd 

Uczniowski zaprosił uczniów klas IV –VI 

i nauczycieli do zabawy pt: „Czar 

minionych dni”. Uczniowie przebrali się 

w stroje nawiązujące do 1918 roku. 

 

Obchody 100-lecia odzyskania 

Niepodległości 
 

W piątek, 9 listopada 2018 roku 

w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Wielkim Bukowcu odbyły się obchody 

100-lecia odzyskania Niepodległości przez 

Polskę. Uroczystość rozpoczął dyrektor 

szkoły Jarosław Wrzałka, który przywitał 

lokalne władze, zaproszonych gości oraz 

wszystkich uczniów, nauczycieli, 

pracowników szkoły i rodziców. Następnie 

rozpoczęła się uroczysta akademia ,,Droga 

Polski do niepodległości” przygotowana 

przez uczniów klas IV-VI pod kierunkiem 

pani Marioli Ciesielskiej. Uczestnicy koła 

teatralno- regionalnego przedstawili 

historię naszego kraju, czasów, gdy Polska 

na 123 lata utraciła niepodległość 

i zniknęła z mapy Europy. Występ 

uczniów uświetniony został śpiewem 

pieśni i piosenek patriotycznych 

przygotowanych przez szkolny chór pod 

opieką pani Iwony Magalskiej i wspaniałą 

dekoracją szkoły własnoręcznie wykonaną 

przez panią Iwonę Magalską 

i wychowawców klas. Uczniowie klasy VI 

zaprezentowali taniec ,,Barwy narodowe”, 

a uczestnicy koła regionalnego, 

prowadzonego przez panią Marię Szachtę, 

wyśpiewali swą miłość do ojczyzny 

w gwarze kociewskiej. Kociewiacy 

zaprezentowali się w regionalnych 

strojach. Uczniowie klas: IV, V, VI 

przygotowali pieśni patriotyczne, 

ogłoszono też wyniki konkursu 

plastycznego zorganizowanego dla klas I -

VI ,,Moja wolna Ojczyzna”, konkursu 

literackiego ,,Wiersz dla Niepodległej”. 

Potem na dużym ekranie został 

wyświetlony film przedstawiający całą 

historię Polski „ku pokrzepieniu serc”. 

Aby sprawdzić wiedzę historyczną, 

organizatorzy obchodów przygotowali 

krótki quiz historyczny. Dzieci i uczniowie 

z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzeli 

i wysłuchali tej szczególnej lekcji historii. 

Kiedy zegar wskazał godzinę 11.11 

wszyscy zebrani w szkole na uroczystości 

odśpiewali HYMN PAŃSTWOWY 

w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Rekord 

dla Niepodległej” zorganizowanej przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Potem 

pan dyrektor zaprosił do udziału 

w ,,Marszu patriotów”. Podczas 

przemarszu wszyscy obecni, przystrojeni 

w kotyliony i szarfy, śpiewali pieśni 

i piosenki patriotyczne z chorągiewkami 

w ręku. 

Na zakończenie szkolnej uroczystości 

dyrektor szkoły podziękował 

nauczycielkom: pani Marioli Ciesielskiej, 

pani Paulinie Jankowskiej, pani Iwonie 

Magalskiej, pani Magdalenie Bielińskiej, 

pani Marii Szachcie i pani Hannie Połom 

za realizację projektu edukacyjnego 

,,Polska Niepodległa” i organizację 

szkolnych obchodów 100-lecia 

odzyskania Niepodległości przez Polskę; 

wyrazy wdzięczności skierował też do 

dzieci z oddziałów przedszkolnych 

i uczniów, wychowawców, nauczycieli, 

pracowników szkoły i przybyłych gości. 

Pan Jarosław Wrzałka podkreślił, 

że wspólnie musimy dbać o swój kraj, 

kultywować patriotyzm, by słowa 

POLSKA i POLAK brzmiały dumnie! 
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Wycieczka do Nadleśnictwa 
 

Dnia 20.11.2018 uczniowie klas I -

III pojechali na wycieczkę 

do Nadleśnictwa    w   Lubichowie. Tam  

uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, 

podczas których zdobywali informacje na 

temat lasu, jego mieszkańców i roślinności. 

Dzieci oglądały film edukacyjny oraz 

prezentację multimedialną. Rozpoznawały 

drzewa i krzewy rosnące w lesie oraz 

mieszkańców lasu. Poznawały nowe 

wyrazy: ekosystem, nazwy zwierząt (np. 

locha, odyniec, daniel, koziołek sarny) 

i ptaków (np. dzwoniec, trznadel). 

Potrafiły dostrzec zmiany zachodzące 

w środowisku w okresie jesieni, nazywały 

ptaki odlatujące na zimę oraz te, które 

do nas przylatują. Na koniec oglądały 

ciekawą bajkę „Dzik Ryjo” oraz otrzymały 

kolorowe wycinanki z mieszkańcami lasu. 

 

Zdrowo jedz i pięknie tańcz 
 

Pod takim hasłem w środę 

21.11.2018 r. odbyła się dyskoteka 

andrzejkowa. Uczniowie klas IV- VI mieli 

okazję bawić się w rytmie muzyki 

dyskotekowej, nad którą czuwał dj Kacper. 

Gościem specjalnym był instruktor tańca 

z Bydgoszczy mistrz Europy tańca 

współczesnego pan Paweł Tomaszewski 

wraz z partnerką Dominiką Kwintal. 

Przecudny pokaz tańców z różnych stron 

świata oczarował zarówno najmłodszych 

uczestników jak i nieco starszych, a także 

wszystkich pracowników szkoły. 

Uczniowie nie tylko delektowali się 

umiejętnościami naszych gości, ale mogli 

też sprawdzić swoją wiedzę historyczną. 

Po każdej prezentacji pan Paweł zadawał 

kilka krótkich pytań na temat wykonanego 

tańca, np. z jakiego kraju dany taniec się 

wywodzi. Wspaniały pokaz 

w profesjonalnych strojach wywołał  

uśmiech na wszystkich twarzach, tych 

małych i tych dużych. Po pokazie 

p. dyrektor J. Wrzałka podziękował 

tancerzom i zaprosił do dalszej 

współpracy. Uczniowie udali się na krótką 

przerwę, podczas której samodzielnie 

przygotowali zdrowe kanapki i owoce. 

Po zdrowym posiłku znów pojawili się na 

roztańczonym holu szkolnym i bawili się 

do samego końca naszej andrzejkowej 

imprezy.  

 

Konkurs języka angielskiego 
 

Dnia 13.11.2018r. w PSP 

w Wielkim Bukowcu odbył się konkurs 

języka angielskiego organizowany 

i koordynowany przez panią Dorotę 

Ciesielską. 

            W tym roku siedmioro uczniów 

z klasy V i VI wzięło udział w IV edycji 

konkursu ogólnopolskiego z języka 

angielskiego OLIMP SCHOOL. 

W zadaniach konkursowych znalazło się 5 

pytań zamkniętych 

oraz 10 pytań 

otwartych. 

Zwłaszcza pytania 

otwarte są dla 

uczniów sporym 

wyzwaniem, gdyż 

dotyczą 

wszechstronnej 

wiedzy z zakresu 

języka angielskiego. Najlepiej z testem 

poradziła sobie Wiktoria Rykowska z kl. 

VI, która zajęła I miejsce wyprzedzając 

swoje koleżanki z klasy, Wiktorię Lanzer 

(II miejsce) oraz Paulinę Grzonkę (III 

miejsce). Zwyciężczynie konkursu dostały 

pamiątkowe dyplomy oraz nagrody – 

zegary ścienne – ufundowane przez Radę 

Rodziców przy PSP w Wielkim Bukowcu. 

            Pozostałe uczestniczki - Nikola 

Gwizdała (V), Magdalena Grudzińska (V), 

Julia Kajut (VI), Oliwia Sobisz (VI) - 

otrzymały dyplomy oraz pamiątkowe 

breloczki. Nagrody zostały rozdane na 

dyskotece andrzejkowej 21.11.2018 r. 

 

Prelekcja dla rodziców 
 

Dnia 21.11.2018 odbyło się 

spotkanie z rodzicami, podczas którego 
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pani Hania Połom przygotowała prelekcję 

dla rodziców na temat „Profilaktyka 

uzależnień, infoholizm, fonoholizm 

i inne”. Pani Hania przedstawiła rodzicom 

problem uzależnienia dzieci od Internetu. 

Poruszyła również zjawisko nadmiernego 

i szkodliwego używanie telefonu 

komórkowego, które nazywamy 

fonoholizmem. Staje się ono coraz 

poważniejszym problemem wśród dzieci 

i młodzieży. Profilaktycznie omówiono 

również uzależnienia od różnych 

substancji chemicznych, które bardzo 

negatywnie wpływają na rozwój 

i organizm młodego człowieka. 

 

Próbna ewakuacja Szkoły 
 

Ewakuacja ćwiczebna odbyła się 

23.11.2018 r. o godzinie 11:30. 

Wyprowadzenie ludzi z budynku 

przebiegało bardzo sprawnie – w ciągu 3 

minut opuszczono wszystkie 

pomieszczenia, które pozostawiono 

otwarte (z pozostawionymi kluczami 

w zamkach) i udostępnione do 

sprawdzenia. Kontrolę opuszczonych 

pomieszczeń przeprowadzili uprzednio 

wyznaczeni pracownicy szkoły. Wszystkie 

osoby przebywające w budynku opuściły 

go bezpośrednio po alarmowym sygnale 

dźwiękowym (trzy krótkie dzwonki) oraz 

głosowym ogłoszonym przez p. dyrektora 

(„Uwaga ćwiczebny alarm pożarowy, 

proszę rozpocząć ewakuację”). 

Ewakuowani ustawili się przed 

głównym wejściem do szkoły 

(w odległości przekraczającej 50 m. od 

budynku). Opiekunowie klas zgłosili 

dyrekcji szkoły stany liczbowe grup, które 

znajdowały się pod ich opieką. 

Łącznie ewakuowano 101 uczniów 

oraz 15 osób dorosłych (nauczyciele, 

pracownicy obsługi) tj. w sumie 116 osób. 

Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez 

paniki. Po przeprowadzonej kontroli 

budynku informacja o stanie ewakuacji 

przekazana została dyrektorowi szkoły, 

który odwołał alarm. 

Zespoły klasowe pod opieką 

nauczycieli wróciły do sal lekcyjnych. 

Ewakuacja odbyła  się z udziałem 

obserwatora z Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Starogardzie Gd. 

  Cały przebieg próbnej ewakuacji 

można uznać za bardzo udany. Pracownicy 

oraz uczniowie są przygotowani 

do ewakuowania placówki w sytuacji 

zagrożenia. 

 

Dzień Pluszowego Misia 
 

Dzień 25 listopada  jest Światowym 

Dniem Pluszowego Misia. Nie od dziś 

wiadomo, że pluszowy 

miś jest ukochaną przez 

wszystkie dzieci 

przytulanką. 

Do obchodów tego 

sympatycznego święta 

przyłączył się Samorząd 

Uczniowski, oddziały 

przedszkolne oraz klasy 

I-III . Dzieci  przyniosły 

do szkoły  swojego ulubionego misia. 

Z wielką radością opowiadały o nich, 

wymieniły wiele znanych książeczek 

i bajek telewizyjnych, w których głównym 

bohaterem jest miś. Samorząd  Uczniowski 

dla przedszkolaków i uczniów klas I-III 

przygotował zagadki, na które bardzo 

chętnie odpowiadały wszystkie dzieci. 

Za poprawne odpowiedzi wszystkie dzieci 

zostały nagrodzone medalami.  

 

Konkurs „Szkolne Przygody 

Gangu Słodziaków”  
 

Klasa pierwsza wzięła udział 

w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym 

„Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. 

Celem konkursu było budowanie nawyku 

codziennego czytania wśród uczniów klas I 

– III. Pomysłodawcą akcji i fundatorem 

nagród w konkursie „Szkolne Przygody 

Gangu Słodziaków” jest sieć sklepów 

Biedronka. 
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Dzieci przez 21 dni czytały 

w domu, samodzielnie lub z pomocą 

rodziców, dowolne książki. Fakt czytania 

w domu był każdorazowo potwierdzany 

podpisem rodziców w mini-albumie. 

Nauczyciel przyznawał dzieciom naklejki 

z wizerunkami Słodziaków za poświęcenie 

co najmniej 10 minut dziennie na głośne 

czytanie. Jak twierdzą psychologowie, 

do wyrobienia nowego nawyku potrzebne 

jest powtarzanie działania przez co 

najmniej 21 dni, dlatego ideą albumu było 

zebranie przez dzieci 21 naklejek. 

W klasie zorganizowano także 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. 

Zaproszono do klasy przedszkolaków. 

Z maskotkami Słodziaków na kolanach 

przedszkolacy oraz pierwszoklasiści 

wysłuchali opowiadania z książki „Gang 

Słodziaków” autorstwa Renaty 

Piątkowskiej. Kolejnym etapem konkursu 

było wykonanie pracy plastycznej, 

ilustrującej przygody Słodziaków. Zdjęcia 

prac plastycznych oraz relację 

z Ogólnopolskiego Dnia Głośnego 

Czytania wychowawca klasy I, p. Iwona 

Magalska, przesłała do organizatora 

konkursu. 

Pod koniec listopada br. konkurs 

został rozstrzygnięty. Klasa pierwsza 

otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim 

Konkursie Edukacyjnym. W nagrodę 

wszyscy pierwszoklasiści oraz 

wychowawca otrzymali poduszki 

Słodziaka Rysia. Nagrody były dla 

najmłodszych uczniów wielką 

niespodzianką i sprawiły im dużo radości. 

 

XVI Biesiada na Kociewiu 
 

16. ,,Biesiada na Kociewiu” pod 

hasłem ,,Jandrzejowe śpsiwanie przy 

bónce” odbyła się w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Wielkim Bukowcu dnia 29 

listopada 2018 r. Imprezę środowiskową 

zorganizowali nauczyciele pod patronatem 

Urzędu Gminy w Skórczu, Rady Rodziców 

PSP w Wielkim Bukowcu. Przybyli 

przedstawiciele władz samorządowych, 

nauczyciele odpoczywający na emeryturze, 

biesiadnicy z Wielkiego Bukowca 

i Czarnegolasu, Pączewa, Wielbrandowa, 

Kranku, Wolentala, Mirotek, Barłożna, 

Zelgoszczy, Skórcza, Pogódek, a nawet 

ze Starogardu. 

W chłodny, jesienny wieczór 

uczestnicy biesiady śpiewali piosenki wraz 

z zespołem muzycznym ,,Wenus” 

ze Skórcza. Brali udział w różnych 

zabawach i konkursach, m.in. w programie 

,,Master Chef”, programie o modzie  czy 

,,Twoja twarz brzmi znajomo”. Biesiada 

odbyła się w setną rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę, a więc nie 

mogło też zabraknąć akcentów 

patriotycznych – wśród biało-czerwonych 

elementów dekoracji śpiewano pieśni 

legionowe, zorganizowano  „Turniej 

wiedzy o Polsce”. Zwycięzcy rozgrywek 

otrzymali VOUCHERY ufundowane przez 

p. K. Klina „Klinek”, pp. N. Sz. Formellów 

,,Auto Naprawa”, p. M. Komorowskiego 

,,Komex”, p. S. Świeczkowską i pp. H. Z. 

Jaszczerskich. Biesiadnicy obejrzeli także 

krótkie widowiska w gwarze kociewskiej 

autorstwa p. Barbary Pawłowskiej 

przygotowane pod kierunkiem p. M. 

Ciesielskiej i p. M. Szachty. Wysłuchali 

wierszy i piosenek o Kociewiu. Uczennice 

klasy VI przygotowały taniec z parasolami. 

Na scenie, ze swoim repertuarem, 

wystąpiły panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich w Czarnymlesie z małą Kamilą 

Szwedą na czele.  Rada Rodziców 

przygotowała niespodzianki 

dla uczestników biesiady. Uczniowie 

naszej szkoły, harcerze i uczestnicy WTZ 

,,Caritas” w Skórczu wykonali ozdoby 

świąteczne, które można było kupić. 

Świąteczny kiermasz zorganizowali 

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, 

p. P. Jankowska i  H. Połom oraz p. D. 

Ciesielska. Na zakończenie imprezy 

środowiskowej wybrano spośród 

biesiadników dwoje jubilatów 

i obdarowano ich prezentami. Zabawie nie 

było końca! Dyrektor szkoły p. J. Wrzałka 

i organizatorzy biesiady - p. M. Ciesielska, 

I. Magalska,   M. Bielińska, serdecznie 

dziękują biesiadnikom za tak liczne 
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przybycie, sponsorom - Urzędowi Gminy 

Skórcz i lokalnym mieszkańcom, rodzicom 

uczniów ze szkoły w Wielkim Bukowcu, 

nauczycielom, pracownikom szkoły 

 iuczniom. Niech w sercach pozostanie 

radość ze wspólnego spotkania 

i „śpsiwania przy bónce”. 

 

Mistrz matematyki 
  

5 grudnia ucziowie z klas IV - VI 

wzięli udział w szkolnym konkursie 

"Mistrz matematyki". Celem konkursu 

była popularyzacja matematyki wśród 

uczniów oraz kształtowanie umiejętności 

logicznego myślenia. W konkursie wzięło 

13 uczniów, którzy mieli do 

rozwiązania 20 zadań.   

Organizator konkursu - pani 

Magdalena Bielińska - wyłoniła 

zwycięzców: 

I miejsce - Wiktoria Lanzer, 

II miejsce - Ewa Kreja, 

III miejsce - Paulina Grzonka. 

Ponadto wyróżniono 5 uczniów: 

Magdalenę Grudzińską, Karolinę Fabich, 

Julię Kajut, Annę Kamińską oraz Nikolę 

Gwizdałę. 

Laureaci konkursu będą 19 grudnia 

reprezentować naszą szkołę w Gminnym  

Konkursie "Świąteczne zmagania 

z matematyką", który odbędzie się  w tym 

roku w Pączewie. Gratulujemy i życzymy 

powodzenia  na kolejnym szczeblu! 

  

 

 
 

Czysty Aniołek 
 

W ramach akcji „Czysty Aniołek” 

w naszej szkole zebraliśmy mnóstwo 

produktów spożywczych i chemicznych 

z których zrobiliśmy aż 7 świątecznych 

paczek. Paczki te z pomocą Samorządu 

Uczniowskiego oraz pracowników szkoły 

trafiły do osób samotnych 

i potrzebujących. Jak się okazało i w tym 

przypadku stanęliśmy na wysokości 

zadania. Cała społeczność szkolna 

włączyła się w tę akcję. Pokazaliśmy, że 

jak chcemy to możemy, dla nas nie ma 

rzeczy niemożliwych. Dziękujemy 

wszystkim z całego serca!  

 

Konkurs świąteczny 
 

Na początku grudnia Samorząd 

Uczniowski ogłosił konkurs klasowy 

na najładniejszy świąteczny wystrój swojej 

klasy. W konkursie wzięły udział oddziały 

przedszkolne oraz klasy I-VI. Wszyscy 

wykonali bardzo pomysłowe i twórcze 

dekoracje, jednak większością głosów 

za najładniejszy wystój klasy uznano sale 

dwóch oddziałów przedszkolne, w klasach 

I-III klasę 1, a w klasach IV-VI   klasę IV. 

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy 

za zaangażowanie. 
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Prowadzimy 

zdrowy styl zycia 

 Używkom mówimy nie! 
 

 Klasa VI pod opieka pani Hanny 

Kozłowskiej przygotowała gazetkę ścienną 

„Używkom mówimy nie!” Możemy się 

z niej dowiedzieć o skutkach palenia 

papierosów, picia alkoholu i sięgania 

po dopalacze czy inne substancje.  

  

 
 

Spotkanie z leśnikiem  
 

            W dniu 28 listopada 2018 r. 

z inicjatywy pani Małgorzaty Pater 

i rodzica p. Agnieszki Kozłowskiej 

do naszego przedszkola przybyli: pan 

leśnik Łukasz Ciarkowski i pan Maciej 

Regosz  z Nadleśnictwa Lubichowo. 

W spotkaniu uczestniczył dyrektor naszej 

szkoły Jarosław Wrzałka. 

Na wstępie p. M. Pater powitała 

wszystkich na dzisiejszym spotkaniu 

i odczytała wiersz I. R. Salach "Kto 

pamięta" nawiązujący  do pracy leśnika. 

Goście opowiedzieli o swoim 

podstawowym obowiązku jakim jest troska 

o las. Mówili o zwierzętach i ptakach  

zamieszkujących to miejsce, o ich 

zwyczajach i potrzebach. Dzieci 

dowiedziały się, że człowiek jest gościem 

w lesie i powinien szanować zwyczaje 

gospodarzy, czyli zwierząt w nim 

mieszkających. Podczas spotkania dzieci 

miały okazję poznać zwyczaje wybranych 

zwierząt (sarny, dzika, lisa) 

zamieszkujących lasy naszej okolicy. 

Przedszkolaki przypomniały sobie zasady 

zachowania się w lesie (m.in. zachowanie 

ciszy, porządku, unikanie kontaktu 

z dzikimi zwierzętami). Dowiedziały się 

także, w jaki sposób pomagać zwierzętom i 

ptakom przetrwać zimę. Goście 

zainteresowali dzieci swoimi 

opowieściami  wykorzystując różne 

ilustracje, obrazki, eksponaty, naturalne 

okazy. 

Na koniec spotkania dzieci miały 

możliwość zadawania pytań i z tej 

możliwości skorzystały. Pytania były 

przeróżne, ale nasi goście na wszystkie 

cierpliwie i wyczerpująco odpowiedzieli. 

Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły 

wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. 

Lepiej poznały zasady ochrony przyrody 

i opieki nad zwierzętami i ptakami 

w okresie zimowym. Leśnicy obdarowali 

przedszkolaków książkami o tematyce 

przyrodniczej, grą edukacyjną oraz 

słodkimi  wafelkami. 

Wszyscy gorąco podziękowaliśmy 

gościom upominkiem za tak ciekawe 

spotkanie. 

 

 
 

Tenis stołowy 
 

Tenis stołowy był ukochanym 

sportem naszego wspaniałego śp. Andrzeja 

Grubby pochodzącego z pobliskiej 

miejscowości Zelgoszcz. W tenisa lubią 

grać też uczniowie naszej szkoły. Grają, 

biorą udział w zawodach różnego szczebla 

i zdobywają zaszczytne miejsca. 

Reprezentacja szkoły chłopców zdobyła II 

miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa 

Stołowego. W składzie wystąpili: Damian 

Faleński i Sebastian Faleński. 

Reprezentacja dziewcząt z naszej szkoły 

zwycięsko przebrnęła przez eliminacje 
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gminne, rejonowe i powiatowe ostatecznie 

zajmując IV miejsce w Półfinale 

Wojewódzkich Mistrzostw Tenisa 

Stołowego. Skład reprezentacji dziewcząt: 

Nikola Gwizdała, Sandra Woźniak 

Gratulujemy sukcesu!!! 

 
Zagadka nr 1 

Gałązki zielone igiełkami usiane 

Ma to drzewko świąteczne 

przez dzieci kochane. 

 

Zagadka nr 2 

Po drodze zimowej pędzą silne konie, 

Ciągną wielkie sanie a na nich - wesoło! 

Chociaż śnieżek prószy,  

ludzie uśmiechnięci, 

Zaraz przy ognisku staną sobie wkoło. 

 

 

 

 

 
1. Pod obrusem na stole wigilijnym. 

2. Świecą na choince. 

3. Można znaleźć je pod choinką. 

4. Przynosi prezenty. 

5. Kolacja rozpoczynająca Boże 

Narodzenie. 

 

 
 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam 

codziennie 10 złotych! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 
- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? 

- pyta nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię. 
 
 

 
Wyłoniono zwycięzców 

poprzedniego numeru czasopisma. 

Nagrodę otrzymali: Karolina Chmielecka, 

Magda Grudzińska, Oliwia Sobisz. 

Rozwiązania rebusów i zagadek 

wpisz do kuponu i oddaj go pani 

Magdalenie Bielińskiej do 20 stycznia 

2019 r. Osoby biorące udział w 

konkursach,  wezmą udział w losowaniu 

nagrody. 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

Zagadki: 

1.……………………2.………………….. 

Rebus: …………………………………… 

Krzyżówka: ……………………………… 

Imię i nazwisko …………………………. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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