GAZETKA UCZNIÓW PSP W PRZYLEPIE

Przylep, listopad – grudzień 2012r.

11 listopada obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości. Z tej
okazji odbył się uroczysty apel poświęcony temu wydarzeniu.
Klasa 5B wraz z p.Markiem Mizerą i p.Tomaszem Fediukiem przez
wiele dni przygotowywała przedstawienie, które 8 listopada zaprezentowała
uczniom naszej szkoły, a 9 listopada rodzicom, mieszkańcom Przylepu
i okolicznych miejscowości oraz zaproszonym gościom.
Uczniowie Vb recytowali wiersze okolicznościowe i śpiewali pieśni
legionowe związane z tym wydarzeniem.
Zauważyłam po minach widzów, że nasz występ się bardzo podobał,
a dorosła widownia, pomimo tego, że nie działał sprzęt nagłaśniający, była
zachwycona.
Brawo 5B!
Julia Jeziorska i Alicja Cygańska z kl.VB

W listopadzie odbyła się w naszej szkole zbiórka rzeczy dla schroniska
dla zwierząt organizowana przez SU. Brały w niej udział nie tylko dzieci
z klas IV-VI, ale także uczniowie klas młodszych, nawet maluchy z „0”
Wszyscy chętnie przynosili jedzenie, zabawki czy koce podopiecznym
schroniska, a w zamian brali udział w loterii fantowej i wygrywali nagrody.
SU urządza taką akcję co roku!!! W ten sposób pomagamy zwierzętom
przetrwać zimę.
Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy i zapraszamy do udziału
w tej akcji za rok!!!
SU

Zawody z unihocka
W czwartek 15.11.2012r. byliśmy na zawodach w Drzonkowie.
Około 8:50 mieliśmy się zebrać wszyscy w szatni.
Przebraliśmy się, wyszliśmy na dwór i czekaliśmy na autobus
szkolny, który dojechał wraz z dziećmi z Zawady.
Dojechaliśmy do Drzonkowa, rozpakowaliśmy nasze rzeczy,
przebraliśmy się i poszliśmy na trybuny na dużą halę. W zawodach
brały udział 4 drużyny: z Zawady, Drzonkowa, Starego Kisielina
i Przylepu.
Zaczęły się zawody. W czasie, kiedy grały inne drużyny,
rozmawialiśmy między sobą lub oglądaliśmy, jak grają. Po każdym
meczu i my, i chłopcy byliśmy bardzo zmęczeni. My wygrałyśmy 1
mecz i 2 razy miałyśmy remis. Chłopcy 1 mecz przegrali, a 2 razy
zremisowali. Ogółem drużyna chłopców zajęła 3 miejsce
w zawodach, a my 2. Zawody skończyły się około 13:30.
Po rozdaniu dyplomów, poszliśmy się przebrać,
a potem czekaliśmy na autobus szkolny. Najpierw odwieźliśmy
zawodników z Zawady, a potem pojechaliśmy do naszej szkoły.
Dotarliśmy około 14:15. Po powrocie niektórzy poszli na lekcje,
a inni do domów.
Ogólnie dzień był udany
W zawodach brali udział:
Dziewczyny:
Alicja Nowak, Joanna Pierzga i Natalia Ginter z kl.VIb, Joanna Skop z kl.VIa,
Dominika Paszewicz i Martyna Kubka z kl.Va oraz Patrycja Ogórek z kl.Vb.
Chłopcy :
Kacper Dunian, Kornel Klementowski, Krystian Raszczuk i Mikołaj Krynicki
z kl. VIc, Michał Czarnecki i Patryk Guzowski z kl.VIb oraz Miłosz Góreńczyk
z kl.Vb.
Natalia Ginter z kl.VIb

17 listopada w CRS w Zielonej Górze odbyły się Mistrzostwa
Świata w Rock’n'Roll’u sportowym. Brał w nich udział nasz nauczyciel,
p.Jacek Tarczyło ( wraz z partnerką Anną Miadzielec zdobyli tytuł
mistrzów świata). W zawodach uczestniczyło ponad 700 osób
z 20 krajów. Kilka dziewczyn z naszej szkoły miało okazję uczestniczyć
w tej imprezie i pomagać przy jej organizacji (A.Cygańska, N.Ginter,
J.Jeziorska, A.Pierzga, O.Skoczylas, A.Skop, N.Żarnowska i J.Żurowska).
Naszym zadaniem było m.in. wpuszczanie zawodników na scenę czy
aktualizowanie informacji związanych z turniejem (zdejmowanie
i wieszanie ogłoszeń dla uczestników). Zajmowałyśmy się tym od świtu
do nocy i byłyśmy naprawdę zmęczone. Ale było warto, bo miałyśmy
okazję przyglądać się wydarzeniu o randze światowej, a to było
fascynujące.

Alicja Cygańska i Julia Jeziorska z kl.Vb

Byliśmy w kinie
W dniu 21.11.2012r. klasa IV c i IV b pojechały na wycieczkę do Cinema
City w Zielonej Górze na film pt. ,,Asterix i Obelix. W służbie Jej Królewskiej
Mości”. A oto kilka słów o filmie.
Rok 50 p.n.e. - głodny podbojów Juliusz Cezar wszczyna Bitwę o Anglię,
wykorzystując perfidnie narodową skłonność Brytów do tradycyjnej „Przerwy na
Wrzątek”. Królowa Brytów, Kordelia. wysyła z tajną misją swego agenta-sir
Mentafixa, który ma odnaleźć galijską ,,willidż” z Licencją na Opieranie…się
Cezarowi.
Asterix i Obelix podejmują wyzwanie i wyruszają na odsiecz Jej
Królewskiej Mości. Mają ze sobą Tajną Broń-bekę magicznej mikstury oraz
niesfornego młodziana imieniem Skandalix, na każdym kroku ściągającego na nich
kłopoty. Spotkanie Galów, Brytów i Rzymian prowadzi do serii arcyzabawnych
tarapatów, w które zaplątani są m.in. najemnicy z Normandii, piraci, złodzieje,
dżentelmeni, futboliści i nielegalni imigranci.
W filmie były momenty śmieszne i wzruszające. Mi najbardziej podobał się
moment, kiedy rzymscy żołnierze ustawili się w pozycji bojowej, a wtedy Obelix,
który pojawił się niespodziewanie na tyłach wroga, zaczął go rozbijać i żołnierze
„latali” na wszystkie strony. Zaskakujące zaś było to, jak w jednej ze scen pewien
Brytyjczyk stanął prawie nagi przed swoją ukochaną w środku ogrodu. Po sali
przebiegł „dziwny śmiech”. Wzruszyła mnie scena, kiedy Obelix żegnał się przed
podróżą ze swoim pieskiem, który miał bardzo smutną minkę.
Zachęcam serdecznie do obejrzenia filmu. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Po filmie poszliśmy do Mc’Donalda, żeby coś zjeść. A po tym wszystkim
wróciliśmy do szkoły.
Cała wycieczka była super!!!
Weronika Majewska kl. IV c

P.S. Na film pojechały w grudniu jeszcze kl.VIa i VIb.

KOSZYKÓWKA!!!
Rozgrywki w koszykówkę odbyły się 22.11.12r. (czwartek). Mecze
rozpoczęły się o godz. 10:00. Brały w nich udział 3 drużyny: 2 drużyny
dziewcząt i 1 drużyna chłopców.
Pierwszy mecz grały dziewczyny z Przylepu i Zawady. Uzyskałyśmy
ogromną przewagę. Towarzyszył nam bardzo duży stres, ale dałyśmy sobie
z nim wspaniale radę. Drugi mecz rozegrali chłopcy z Przylepu i Drzonkowa.
Chłopcy wygrali też dużą liczbą punków. Trzeci mecz grały dziewczyny
z Zawady i Drzonkowa. Tym razem dziewczyny z Drzonkowa wygrały.
W ostatnim meczu zagrały dziewczyny z Przylepu i Drzonkowa. Znowu my
byłyśmy górą. Po wszystkich meczach nadeszła pora na wręczenie dyplomów.
Pan Bartek Kobylański, nauczyciel wychowania fizycznego, stanął przed
zawodnikami z uśmiechem na twarzy. Podziękował drużynom za przybycie
i wręczył dyplomy. III miejsce zajęły dziewczyny z Zawady, II miejsce
z Drzonkowa, a I miejsce MY!!! Dyplom odebrała kapitan -Asia Skop.
II miejsce zajęła drużyna chłopców z Drzonkowa, a I miejsce zajął Przylep.
Kapitan drużyny - Michał Król wyszedł po dyplom z uśmiechem na twarzy.
Odwracając się do koleżanek i kolegów podniósł i pokazał dyplom w geście
zwycięstwa.
To były zawody pełne emocji. Wszyscy zawodnicy zawzięcie walczyli.
Tradycją Przylepu stało się zdobywanie I miejsc. Niech więc ta tradycja
zostanie z nami jak najdłużej i niech dodaje nam skrzydeł
Joanna Pierzga z kl.VIb

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
Dnia 30.11.2012r. odbyła się kolejna dyskoteka szkolna, tym razem andrzejkowa.
Organizował ją samorząd szkolny i moim zdaniem wywiązał się z tego znakomicie.
Pani Karina Synoracka i pan Paweł Suszyński byli opiekunami.
SU zorganizował ciekawe wróżby, między innymi przebijanie serca z imionami swoich
przyszłych partnerów. Bawiliśmy się świetnie, zwłaszcza klasy VI !!!
Wszystkim się bardzo podobało i dotąd wspominamy tę udaną dyskotekę .
Natalia Żarnowska z kl.VIa

Konkurs piosenki angielskiej
06.12.2012r. odbył się konkurs piosenki angielskiej pt.: "Christmas Songs
and Carls Competition". Do naszej szkoły przyjechało wielu uczestników
z Zawady, Drzonkowa, Przylepu i Starego Kisielina. Odwiedzić nas mieli
również koledzy i koleżanki z zaprzyjaźnionej szkoły w Niemczech
w Aldobern. Niestety, z powodu pogody (padał śnieg), nie mogli do nas
przyjechać. Konkurs trwał od 10:30 do 12:00 i było bardzo przyjemnie.
Organizowała go p. Karina Synoracka , a muzykę puszczał p. Paweł Suszyński.
Marta Rogowska zdobyła trzecie miejsce, a ja otrzymałam wyróżnienie.
Byłyśmy bardzo zadowolone ze swoich osiągnięć. Konkurs poprowadzili
Katarzyna Randla i Maciej Kapała, a dekoracje do konkursu (piękne) wykonały
panie Ola Krakowiak i Ada Jendraszak-Kondras.
Natalia Żarnowska z kl.VIa

MIKOŁAJKI
W nocy z piątego na szóstego grudnia nasze buty czy też skarpety,
zapełniają się świątecznymi prezentami. Rano, jeszcze w szlafrokach i przed
poranną toaletą, biegniemy zobaczyć wyjątkowe upominki.
W dzień Mikołajek po raz pierwszy w ciągu roku spotykamy się
ze Świętym Mikołajem, a raczej czujemy jego obecność. Później piszemy do
niego list, aby w Wigilię poprzedzającą Boże Narodzenie spełnił nasze
najskrytsze marzenia. Następnie ON wspina się po naszych dachach
i kominach, żeby, zanim zjemy kolację, zdążyć podłożyć prezenty pod
choinką. Ale wróćmy do Mikołajek, skąd się wziął zwyczaj obdarowywania
właśnie w dzień Świętego Mikołaja?
Historia Mikołajek zaczyna się w Licji, w Azji Mniejszej około 280 roku,
kiedy to na świat przyszedł Święty Mikołaj. Wyróżniał się on pobożnością
i dobrym sercem, dlatego też nie bez przyczyny, dzięki pomocy swojego
wujka, stał się prezbiterem. Około roku 300, podczas wielkiej zarazy zmarli
rodzice Mikołaja. Zostawili swojemu synowi ogromny spadek, który ten
przeznaczył na pomoc najbardziej potrzebującym. Mikołaj był człowiekiem
niezwykle skromnym i postanowił przekazywać dary nie ujawniając swej
osoby.
Święty Mikołaj zmarł 6 grudnia 345 roku. Aby uświetnić jego pamięć,
rozdajemy prezenty do dzisiaj. Legenda głosi, że Mikołaj nie tylko
obdarowywał biednych, ale również pomagał wszystkim potrzebującym.
WIZERUNEK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Co sprawiło, że postać Mikołaja utożsamiamy z brodatym dziadkiem
w czerwonym kubraczku?
W latach dwudziestych na zlecenie powstał projekt starszego pana
z długą, białą brodą, który ledwo mieści się w saniach zaprzężonych
w renifery.
W naszej wyobraźni jest to po prostu człowiek, który swoją miłością,
wielkim sercem i niezwykłą cierpliwością sprawia, że Święta Bożego
Narodzenia nabierają rodzinnego oraz ciepłego wymiaru.

A OTO RELACJA Z MIKOŁAJEK W KL. VB I IVC.
Klasa 5b spędziła Mikołajki śpiąc w szkole z piątku na
sobotę.(O.7/0.8). Zabawa była niesamowita. W pewnym
momencie przyszedł do nas Mikołaj, ubrany we właściwy sobie
strój - miał długą, białą brodę i czerwone ubranko. Po
odczytaniu nazwiska na paczce, czekał, aż osoba ją „wykupi”
(np. coś śpiewając lub opowiadając kawał). Po rozdaniu
prezentów wyszedł, a my podziwialiśmy to, co dostaliśmy.
Każdy był zadowolony ze swojego prezentu.
Julia Jeziorska z kl.Vb
W klasie IVc każdy miał dostać taki sam prezent (czyli
jakieś słodycze zakupione przez 2 mamy). Żeby dostać prezent
(wykupić) trzeba było coś zaśpiewać, zatańczyć, powiedzieć
wierszyk, itp. Kilka osób powiedziało znany wierszyk, kilka
zaśpiewało, ale kilka osób przygotowało „coś od siebie” i
odczytało to z kartki. Były też osoby, które improwizowały,
żeby tylko „wykupić” paczkę. Były w niej różne słodkości, np.:
batony, cukierki, lizak, kalendarz adwentowy i coś, co nie
należy do słodyczy, ale jest zabawne - maska.
Wszyscy świetnie się bawili i byli zadowoleni z prezentów.
Po otrzymaniu i przeglądnięciu prezentów poszliśmy z naszą
wychowawczynią na dwór i rzucaliśmy się śnieżkami. Niestety
szybko zadzwonił dzwonek i lekcja się skończyła.
Ale do domu wróciliśmy uśmiechnięci.

Julia Wolnik z kl.IVc

W ŚWIECIE TORUŃSKICH PIERNIKÓW
W dniu 12 grudnia klasa IVc pojechała na wycieczkę do Muzeum Ziemi
Lubuskiej w Zielonej Górze. Mieliśmy okazję podziwiać wystawę pt. „ Świat
Toruńskiego Piernika ”. Pani, która oprowadzała nas opowiadała o historii
i powstaniu piernika. Wszyscy z uwagą jej słuchali. W czasie, kiedy pani
opowiadała, nasza wychowawczyni robiła zdjęcia.
W programie było pieczenie pierników. Ciasto na pierniki było już
wcześniej przygotowane. Było bardzo twarde, więc pani poprosiła, aby każdy
z nas rozgniótł swój kawałek ciasta tak, aby było miękkie. Pani Mariola
Michalska też się przyłączyła do nas. Po ugnieceniu ciasta każdy miał
uformować palcami krążek. Potem rozwałkowaliśmy ciasto na taką wielkość,
aby starczyło do pokrycia foremki. Nie było to łatwe, ponieważ niektórym
dzieciom porozrywało się ciasto. Po rozwałkowaniu ciasta trzeba było
powciskać je do foremki (dobrze, że wcześniej zjedliśmy śniadanie). Potem
powyciągaliśmy z foremek ciasto i pani włożyła je do pieca.
W czasie, kiedy pierniki się piekły, rozwiązywaliśmy rebusy. Za dobre
odpowiedzi cała klasa ( oprócz 2 osób, bo ich nie było) dostała po dwa
pierniczki, które były bardzo pyszne.
Po upieczeniu pierników poszliśmy do muzeum tortur. Niektóre dzieci
bały się wejść i zostały, a reszta klasy weszła do środka. Oglądaliśmy tam różne
urządzenia z dawnych lat służące do torturowania ludzi (oj, przydałyby się
niektóre dla naszych chłopaków).
Po wycieczce wróciliśmy do szkoły na pozostałe lekcj. A tak ogółem cała
wycieczka była fascynująca. Najwięcej frajdy chyba sprawiło pieczenie
pierniczków. Było po prostu super!
Weronika Majewska kl. IVc

P.S. Na taką samą wycieczkę wybrała się 2 dni później kl.IVb z p.Dorotą Ginter

Z pamiętnika czwartoklasistki
To znowu ja.
Dziś chciałabym opowiedzieć o zimie.
W sobotę zaczął się grudzień, a ja już zjadłam wszystkie
czekoladki z kalendarza adwentowego (muszę poprosić ciocię
o jeszcze, powiedzmy… pięć kalendarzyków).
Ciekawe, kiedy zacznie padać śnieg? Przecież ja uwielbiam zimę
( i mam nadzieję, że ktoś zgodzi się z moim zdaniem)!!! Można
robić tyle odlotowych rzeczy…Ale nie odlatywanie!!! Można
jeździć na sankach, na nartach i… hmm… Zmarznąć! I z tego
powodu być przeziębionym, i będzie się miało katar, kaszel…
Brr…!!! Na razie jestem zdrowa jak ryba. No dobra… Jestem
zdrowa jak czekolada z orzechami.
Pod choinkę chciałabym dostać: białą czekoladę, czekoladę
z orzechami, czekoladę z truskawkami i z wiśniami, i może
jeszcze białą ,,bomboladę’’ napowietrzoną bąbelkami. Mniam!!!
A więc WAM też życzę zbioru czekoladek
i czekolad,
i oczywiście WESOŁYCH ŚWIĄT!:)
Marysia Kowalczyk z kl. IVb

Warto po to sięgnąć!!!
Długo wyczekiwana przez fanów część 4. Monster High
,,Po moim trupie" nareszcie wyszła! Główną bohaterką jest
Draculaura, ale w książce, jak zawsze, znajdują się też
perypetie Frankie i Melody. Zbliżają się wakacje. RAD-owcy
wyszli już z podziemia i nie muszą się ukrywać. Melody idzie
z siostrą do klubu. Spotyka tam zespół rockowy poszukujący
wokalistki. Candace zapisuje siostrę na przesłuchanie. Melody
zakochuje się w technicznym zespołu, Granicie Sanderze, który
tak jak ona jest RAD-owcem, a dokładniej gargulcem. Jackson
jest zazdrosny. Czy ich związek przetrwa? Lala postanawia
zgłosić Merston High do konkursu. Szkoła, która wygra otrzyma
1000 dolarów. Jednak jej ojciec planuje budowę szkoły
Radcliffe High, do której uczęszczaliby tylko RAD-owcy. Córka
nie zgadza się, bo chce, aby RAD-owcy i normalsi tworzyli
jedną wielką wspólnotę. Zawiera z tatą umowę - jeśli Merston
High wygra, uczniowie będą mogli tam zostać. Czy wampirzycy
uda się poprowadzić szkołę do zwycięstwa? Sami się
przekonajcie
Ola Koziołek z kl.Va

 Humor zeszytów uczniowskich 
Oto kolejna porcja zdań, których autorami są uczniowie naszej
szkoły!!!(materiał pochodzi najczęściej z prac klasowych)
 Był mądry pod każdym pozorem.
 Cechowały go również cechy usposobienia.
 Leszek i Mieszek bardzo się lubili. Razem chodzili na spacery, jeździli na
zakupy, jedli lody…
 Leszek i Mieszek wybrali się na spacer, słyszeli, jak kukułka kucze.
 Zenek Wójcik rozpoczął swoją podróż z powodu ojca, gdyż był
alkoholikiem.
 Dmuchania nie było widać.
 Pan Rawlison i pan Tarkowski zajmowali się oczyszczaniem kanałów.
 Staś i Nel robili latawce z patyków i odłamków papieru.
 Podróżując można nabyć dużo przyjaciół.
 Bohaterowie „Sposobu na Alcybiadesa” szukali sposobu na różne
sposoby.
 Nie miał włosów na głowie, inaczej był łysy.
 Alcybiades nosił niewyprasowane spodnie, których nie prasował.
 Alcybiades chodził w pogniecionych spodniach, ponieważ był starym
kawalerem.
Zebrał: KTOŚ

Z ŻYCIA NAUCZYCIELA

Wywiad z nauczycielem
Pani Ola Krakowiak uczy w naszej szkole od wielu lat języka
niemieckiego, a od kilku również języka angielskiego. Jest kolejną
osobą, której chcieliśmy się „bliżej przyjrzeć”
GAZETKA: Od kiedy uczyła się Pani języka niemieckiego, a od kiedy
języka angielskiego?
p.O.Krakowiak: Języka niemieckiego zaczęłam się uczyć w liceum,
natomiast angielski poznawałam już jako dorosły człowiek.
GAZETKA: Który język jest łatwiejszy do opanowania?
p.O.Krakowiak: Każdy język ma swoje kruczki, z którymi trzeba się
zmierzyć. To taki szyfr do złamania, zadanie dla wytrwałych
detektywów.
GAZETKA: Czy oprócz tych dwóch, zna Pani jeszcze jakiś język?
p.O.Krakowiak: Dość biegle posługuję się językiem polskim
GAZETKA: W których klasach jest łatwiej nauczać dzieci,
w młodszych czy w starszych?
p.O.Krakowiak: Najtrudniej uczy się w najmłodszych klasach.
Nauczyciel jest tam aktorem, który musi skupić uwagę dzieci – bawić
i animować grupę.

GAZETKA: Czym uczniowie mogą Panią wyprowadzić z równowagi?
p.O.Krakowiak: Każdy uczeń ma coś na sumieniu (oj, pamiętam swoje
wybryki ze szkolnych lat). Nie lubię jednak, gdy ktoś kłamie lub się
złości. Myślę, że słowo „przepraszam” pozwala wybrnąć nam
bezpiecznie z niemiłych sytuacji i udobrucha najbardziej
„najeżonego” nauczyciela.
GAZETKA: Proszę opowiedzieć nam o swoich dzieciach i mężu.
p.O.Krakowiak: Cała moja rodzina lubi zwierzęta. Mamy trzy psy,
kota i królika. Mój dom pełen jest muzyki. Mąż i syn grają na
gitarach, natomiast córka pięknie maluje.
GAZETKA: Co lubi Pani robić w wolnych chwilach?
p.O.Krakowiak: Bardzo lubię spacerować. Mieszkam przy lesie,
w pięknej okolicy, więc często korzystam z okazji i wyruszam na
wędrówkę. Bardzo chętnie jeżdżę też na rowerze.
GAZETKA: Jakie gatunki filmowe ogląda Pani najchętniej?
p.O.Krakowiak: Najbardziej lubię filmy obyczajowe (nazwa
gatunku filmowego traktującego o sposobach postępowania,
charakterystycznych zachowaniach społecznych, zwyczajach,
nawykach, przyzwyczajeniach lub codzienności- przypis REDAKCJI).
GAZETKA: Jakiej muzyki Pani słucha?
p.O.Krakowiak: Bardzo różnej, chyba najczęściej rockowej,
natomiast nie jestem miłośnikiem dyskotekowych rytmów.
GAZETKA: Proszę wymienić kilka swoich wad i zalet.
p.O.Krakowiak: Myślę, że jestem osobą koleżeńską i zgodną. Nie
lubię się kłócić albo obrażać. Urazy puszczam w niepamięć i staram
się myśleć pozytywnie. Jeśli chodzi o wady, to nie lubię być
w centrum uwagi. Taka nieśmiałość bardzo przeszkadza w życiu
i ogromnie podziwiam uczniów, gdy śpiewają lub recytują wiersze na
konkursach. Za wszystkich uczestników zawsze trzymam mocno
kciuki!
Bardzo dziękujemy Pani za wyczerpujące i ciekawe odpowiedzi.
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O PREZENTACH
Zapytaliśmy nauczycieli o najbardziej trafiony prezent
i o taki, z którym nie wiadomo, co zrobić.
Oto, co nam powiedzieli:
 pani dyrektor ucieszyła się z szalika, czapki i rękawic, ale
nie bardzo z garnków
 pan dyrektor nie lubi dostawać skarpetek, ale trafionym
prezentem była kaseta magnetofonowa (dawny CD)
 pani Ola Czajkowska była przeszczęśliwa, gdy dostała
jamnika (żywego!!!), a nie cieszyły ją puzzle (1000)
 pan Tomek Chmielarczyk cieszył się, gdy dostał
nawigację, ale nie umiał z pościeli
 pani Aneta Drozdek nie wie, dlaczego ktoś jej podarował
ścierki, ale pluszowy miś bardzo ją ucieszył
 pani Dorota Olencka nie widzi sensu w kupowaniu na
prezent rajstop, ale cieszy się z ozdobnych świeczek
 pani Mariola Tajsner lubi dostawać biżuterię, ale nie lubi
otrzymywać ciuchów
 panią Adę Jendraszak-Kondras nie ucieszyły garnki, lubi
za to dostawać zestawy aromatycznych herbat lub kaw
 pan Paweł Suszyński za trafiony prezent uważa sofę
(pewnie do nowego mieszkanka), ale nie cieszą go mydła,
nawet pięknie pachnące
 pani Kasia Hadrych chętnie przyjmuje książki i perfumy,
ale nie lubi otrzymywać sprzętów kuchennych
 pani Agnieszka Poźniak lubi otrzymywać książki i nigdy
nie otrzymała nietrafionego prezentu
 pani Ania Pierzga ucieszyła się z kolczyków, natomiast
sukienka nie sprawiła jej radości

 pani Ania Kowalczyk nie potrafiła cieszyć się z miksera,
który otrzymała od męża, ale gdy kupił jej perfumy była
bardzo zadowolona
 pani Karina Synoracka nie cieszyła się z białej bluzki, ale
w przeciwieństwie do niektórych pań, ucieszyła się
z garnków Zeptera
 pani Mariola Michalska nie potrafiła docenić prezentu od
rodziców – różowej bluzki, ale cieszy się, gdy dostaje
biżuterię (srebrną) i książki
 panią Alicję Kubalę ucieszyły złote kolczyki od męża
i nigdy nie otrzymała nietrafionego prezentu
 pani Dorota Ginter była załamana, gdy dostała buty od
mamy, a trafionym prezentem okazała się figurka
z hebanu
 pani Małgorzata Olszewska lubi otrzymywać perfumy,
a nie potrafi ucieszyć się z kapci filcowych
 pani Renata Kisła nie lubi dostawać ciuchów, ale była
bardzo zadowolona, gdy otrzymała rower
 pana Marka Mizerę nie cieszą kosmetyki, natomiast wielką
przyjemność sprawiła mu osoba, od której otrzymał
gitarę
 pani Bożena Michalska cieszyła się z torebki, a nie cieszą
ją kosmetyki
 panią Hanię Tchorowską cieszą kwiaty i czekolady od
synów, a nie lubi dostawać środków czyszczących
 pani Ola Krakowiak nie potrafiła się cieszyć z kapci,
natomiast miś sprawił jej ogromną frajdę
Wśród nauczycieli są też tacy, którzy się cieszą ze wszystkich
prezentów, np. panie Ania Nahorska, Renata Trębska, Agnieszka
Woźniak-Bartczak czy pan Jacek Tarczyło.
Bardzo dziękujemy nauczycielom za te „zwierzenia”

REDAKCJA

 UŚMIECHNIJ  SIĘ !
Pierwsze Boże Narodzenie. Do stajenki przychodzą trzej królowie. Wchodzi
pierwszy z nich, a z powodu niskiego stropu zdrowo wali głową w belkę na suficie.
- O Jezu! - krzyknął z bólu.
Na te słowa odzywa się św. Józef.
- Widzisz, Maryjo, mówiłem, że to jest dobre imię dla dziecka, a nie jakiś Stefan!

- Jasiu – mówi tata - najlepszym prezentem od ciebie będą twoje dobre stopnie!
-Nic z tego tatusiu, już kupiłem ci skarpetki.

Spotykają się dwie choinki i jedna pyta:
-Jak tam przed świętami?
-E… dostałam siekierą po nogach.

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

Jasio pyta tatę:
- Jak myślisz, ile kilometrów jest z Warszawy do Lublina?
- Sto osiemdziesiąt.
- A z powrotem?
- Tyle samo.
- Niemożliwe! Przecież między gwiazdką a Nowym Rokiem jest tylko jeden
tydzień, a między Nowym Rokiem a gwiazdką prawie cały rok!

Rozmawiają dwa przedszkolaki:
- Czy masz już choinkę?
- Mam, ale sztuczną.
- A święty Mikołaj był już u ciebie?
- Był, ale też sztuczny.

Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy
dorosną. Dzieci wymieniają zawody piosenkarza, aktora, strażaka, policjanta...
tylko Jasio mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w roku!

Mały chłopczyk pyta kolegę:
-Jak myślisz, czy Święty Mikołaj istnieje?
-Istnieje!
-A skąd wiesz?
-Bo rodzice nie kupowaliby mi takich głupich prezentów.

-Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy.
-A co, nie chcesz już pociągu?
-Chcę, ale jeden już znalazłem w waszej szafie.

Święty Mikołaj pyta dzieci w szkole:
- Co chcecie dostać ode mnie na święta?
- Ja chcę lalkę Barbie - powiedziała Małgosia.
- A ja chcę piłkę - powiedział Krzyś.
- A Ty Jasiu - pyta Mikołaj. Co chcesz?
- Chcę do toalety.

Święty Mikołaj czyta listy od dzieci. Otwiera jeden:
"Mikołaju, Mikołaju, czyś ty z lasu, czyś ty z..."
- Eeee, to czytałem, myśli Mikołaj i wyrzuca list do kosza. Otwiera
następny:
"Mikołaju nasz, dużo paczek masz, jak Cię ładnie..."
- Eeee, to już znam. Otwiera następny:
"Witaj Święty Mikołaju. Pisze do ciebie Zosia Kowalska, lat 5. Proszę,
Mikołaju, nie wyrzucaj tego listu i doczytaj go do końca. A najlepiej... przeczytaj
dwa razy. Mikołaju, to nie spam, to realny sposób na zarobienie pieniędzy...".

Przychodzi mały Romuś z przedszkola. Buzia cała podrapana. Aż przykro patrzeć.
- Co się stało, Romanie? - pyta mama.
- Aaaaaa... Tańczyliśmy wokół choinki. Dzieci było mało, a jodełka spora...
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