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„Choinka z lasu” 

 

 

 

Stoi śnieżna, wyniosła  

z zielonymi igłami.  

Przyszła z lasu, gdzie rosła  

wraz ze swymi siostrami.  

Pachnie mrozem i borem,  

i żywicą, i korą.  

Jeszcze dzisiaj wieczorem  

w strój ją barwny ubiorą.  

Kule na niej zabłysną  

przezroczyste i kruche,  

na gałązkach zawisną  

kolorowe łańcuchy. 

I sto świeczek zapłonie 

Dzieci cieszyć się będą 

Gdy się wieczór rozdzwoni 

I rozśpiewa kolędą 

ZAGADKI 

W święta uroczyste, grudniowe.  

Gdy do Wigilii już wszystko gotowe. 

Wisi kolorowa, okrągła i szklana, 

od choinkowych lampek rozgrzana. 

Gałązki zielone igiełkami usiane 

ma to drzewko świąteczne, 

przez dzieci kochane. 

Pod choinką po wigilijnej kolacji, 

z workiem na plecach wkracza do 

akcji. 

Dzieciom rozdaje piękne prezenty, 

zawsze jest miły i uśmiechnięty. 

Co roku wyrusza w długą drogę. 

Czerwoną ma czapę i długą białą 

brodę. 

Wyraz twarzy uśmiechnięty. 

Czy już wiecie, kto to taki to? 

 



 

Cześć! 

Kolejny numer w Waszych rękach! Zachęcamy do czytania, do rozwiązywania 

krzyżówek. W tym numerze pojawia się po raz pierwszy Latarnia Morska                                

w Niechorzu, która rozpoczyna cykl spotkań z latarniami. A na tą zaczarowaną 

wycieczkę zaprasza uczeń klasy II c Patryk Mania. Pamiętajcie, że każdy z Was może 

być współtworzącym tą gazetkę. Wasze pomysły będą miło widziane. Przychodźcie         

z nimi do sali 111, do p. Kasi Karnickiej.                                                          

Tymczasem Zapraszamy do lektury 

 

Rysunek wykonala Jagoda Kamińska z klasy III b 

ZIMOWE PRZYSŁOWIA 

„Idzie luty, podkuj buty.” 

„Gdy mróz w lutym trzyma, tędy już niedługo zima.” 

„Późna zima długo trzyma.” 



Oj działo się…! 
NARODOWE ŚWIĘTO 

NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada 

 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

21 listopada 

 

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA 

25 listopada 

 

ANDRZEJKI 

30 listopada 

 

MIKOŁAJKI 

6 grudnia 

 

 

ŚWIĘTA 

 



 

 

Z okazji nadchodzących Świąt dzisiejsze potyczki ortograficzne są tylko 

zabawą. Żeby „zabić” nudę zapraszamy do treningu ortograficznego. 

 



CO ROBI CHMURKA? 

 

 

 

 

 



 

 

 

„Latarnia Niechorze” 
Latarnia morska w Niechorzu jest wysoka na 45 m. 

Znajduje się na wysokim klifie. Zasięg światła latarni 

wynosi 20 mil morskich, czyli około 37 km.                                 

Aby dotrzeć na platformę widokową trzeba pokonać 

przeszło 200 schodów. Widok na morze i okolicę jest 

przepiękny. Ta latarnia jest jedną z moich ulubionych! 

 

 

Rysunek i tekst przygotował Patryk Mania uczeń klasy II c 
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Ruch to zdrowie! Niestety, zwykle lekceważymy tę mądrość. A szkoda, bo nasz 

zmęczony, przeciążony kręgosłup wreszcie da o sobie znać. Codzienna gimnastyka, 

spacery, piesze wycieczki i wygodne buty to najlepszy sposób, by uniknąć bólu 

pleców. 

O kręgosłup trzeba dbać już od najmłodszych lat. I nie jest to wcale trudne ani zbyt 

uciążliwe. Nie wymaga też specjalnych wyrzeczeń ani czasu. Wystarczy pamiętać                        

o kilku prostych zasadach i przestrzegać ich w codziennym życiu. Dzięki temu 

utrzymamy zgrabną, szczupłą sylwetkę, zachowamy sprawność, unikniemy 

drobnych dolegliwości i poważniejszych schorzeń. 

Gdy pracujesz na siedząco, co pół godziny zrób krótką przerwę i rozprostuj kości. 

Usiądź prosto na brzegu krzesła, ręce opuść luźno wzdłuż tułowia, stopy oprzyj na 

podłodze. Wdychając głęboko powietrze, dociskaj stopy do podłogi i wyciągaj plecy 

do góry, tak jakbyś chciała dotknąć głową sufitu. Podczas wolnego wydechu 

stopniowo zmniejszaj nacisk stóp i rozluźniaj plecy. Przeciągnij się jak kot, głęboko 

wdychając powietrze. W czasie podróży samochodem co godzinę przystawaj na 

odpoczynek. 

A teraz coś świątecznego…                                                    
„MAŚLANE PIERNICZKI”- mniam, mniam, mniam…                       

Przepis przyniósł ktoś kto się nie podpisał…szkoda  

 

SKŁADNIKI: 

- 250 g mąki pszennej 

- 90 g cukru pudru 

- 2 łyżeczki płynnego miodu 

- 125 g masła 

- 1 jajko 

- 1 łyżeczka przypraw korzennych 

 

 

 

Wszystkie składniki wymieszać i zagnieść. 

Uformować kule, spłaszczyć i owinąć folią. Schłodzić 

w lodówce przez 60 min. Po tym czasie ciasto 

rozwałkować na grubość około 4 mm, delikatnie 

podsypując mąką. Wycinać ciasteczka, przekładać na 

formę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec 10- 12 

min w temp. 200 stopni C. Przechowywać do dwóch 

tygodni w pojemniku. 

 



 

 

 

  

 

 

 



 

…i rozwiąż krzyżówkę, którą przygotowała uczennica z klasy III b Maja Hebel.                                                 

   1        

2           

  3         

   4        

5           

 6          

   7        

    k       

9           
 

 

1. Gotuje pyszne obiady. 

2. Na wigilijnym stole. 

3. Patrzymy przez nie na pierwszą gwiazdkę. 

4. Dzielimy się nim podczas Wigilii. 

5. Na nim wigilijne potrawy. 

6. W niej schowane są prezenty. 

7. Często jemy na śniadanie. 

9. Strojna na święta. 

 

Rozwiązanie: 

…………………………………………………

… 

 

 

Kolejna krzyżówka… autor nieznany  

1. Choinkowe drzewko. 

2. Przynosi prezenty. 

3. Korzenne, pyszne na Wigilię. 

5. Dzielimy się przy wigilijnej 

kolacji. 

6. Polski, tradycyjny, smażony na 

Wigilię. 

    1.        

   2.         

   3.         

    4. Ę       

5.            

   6.         

 

 

Rozwiązanie: ………………………………………………………………… 



Kolejną krzyżówkę przygotowała Zuzia Szczepaniak z klasy III b 

     1.          

    2.           

    3.           

      4.         

     5.          

      6.         

  7.             

 8.              

    9.           

               

 

1. Piękna na choince. 

2. Świąteczne drzewko iglaste. 

3. Zjeżdżamy na nich z górki. 

4. Śpiewamy je podczas wieczerzy 

wigilijnej. 

5. Dzielimy się nim podczas Wigilii. 

6. Rybka na wigilijnym stole. 

7. Gwiazda…….. . 

8. Uroczysta, wieczorna Msza po kolacji 

wigilijnej. 

9. Uroczysta kolacja 24 grudnia. 

Rozwiązanie: ………………………………………………………………… 

I ostatnia krzyżówka przygotowana przez ucznia z klasy II c                                                

Janka Stutko. 

 

    1         

     2        

3             

  4           

   5          

  6           

    7         

 

1. Przynosi prezenty. 

2. Ma je sosna, świerk. 

3. Lepione z grzybami. 

4. Słodka potrawa z pszenicą. 

5. Śpiewana przy choince. 

6. Wiszą na niej bombki. 

7. Wigilijna ryba. 

 

Rozwiązanie: 



…………………………………… 

 

 

Poplątały się literki imion. Odgadnij jakich i rozwiązanie przynieś do sali 111do 21 grudnia. 

Wśród prawidłowych rozwiązań wylosujemy trzy prawidłowe i nagrodzimy.                                                                            

Pospiesz się, zostało mało czasu. Zachęcamy do zabawy  

 

 

Świąt radosnych i spokojnych życzymy ! 

 

 

rys. Maja Hebel 

 

 

 

rys. Zuzanna Szczepaniak 

 

rys. Daniel Mendlewski 

 

 
rys. Wiktoria Leniec 



 

 

Rysunki wykonały dzieci z klasy III b. Czekamy na zimę  

 

rys. Gabia Pacenko 

                   

rys. Samanta Karbowska                                            rys. Maja Hebel 

 

 

 

rys. Daniel Mendlewski 

 

rys. Michał Muczek 

 

rys. Marianna Kulesza 



 


