
  

 

 

 

 

 

 

           Nr 3  (26) styczeń/luty 2016 

 

„Jedzie zima” 

 

 

 

Przypłynęła chmura sina. 
Od północy wiatr zacina. 

Kot wyjść z izby nie ma chęci. 
Coś się tam na dworze święci! 

 
Kraczą wrony na parkanie: 
 Jedzie zima, groźna pani! 

 
I już lecą z nieba śnieżki, 
zasypują drogi, ścieżki, 

pola, miedze i podwórka, 
dach, stodoły, budę Burka. 

 
Kraczą wrony na jabłoni: 
- Jedzie zima parą koni! 

 
Mróz ściął lodem brzeg strumyka. 

Zając z pola w las pomyka. 
krasnalkowi zmarzły uszy, 

już spod pieca się nie ruszy! 
 

Kraczą wrony na brzezinie: 
- Oj, nieprędko zima minie! 

SZKOŁA JEST FAJNA  

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika 

"niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani! 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może 

robić tyle błędów?! - dziwi się polonistka, 

oddając pracę domowa uczniowi. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. 

Pomagali mi mama i tata. 

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy 

wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok! 

Ojciec pyta syna:  

- Co robiliście dziś na matematyce?  

- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w 

szkole, też szukaliśmy wspólnego 

mianownika! Że też nikt go do tej pory 

nie znalazł... 

 



 

Cześć! 

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

krzyżówek, rebusów, które przygotowują uczniowie z klas II i III. W tym numerze 

kolejne spotkanie z Latarnią Morską, tym razem Patryk zaprasza do Gdyni.                                

Pamiętajcie, że każdy z Was może być współtworzącym tą gazetkę.                                       

Czekamy na Wasze rebusy, krzyżówki. Przychodźcie z nimi do sali 111. 

Tymczasem Zapraszamy do lektury 

 

Rysunek wykonala Zuzia Bociąg z klasy III c 

KARNAWAŁOWE PRZYSŁOWIA 

„We wstępną środę (środę popielcową) zapuść brodę, a żurek staw na murek.” 

„Gdy w Popielec pogoda służy, suchą wiosnę wróży.” 

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków 
nasmażyła.” 



Oj działo się…! 
NOWY ROK 

1 styczeń 

 

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 

6 styczeń 

 

DZIEŃ BABCI i DZIADKA 

21, 22 styczeń 

 

WALENTYNKI 

14 luty 

 

  

KARNAWAŁ 

 



 

 

Za chwilę ferie. Dla sprawnego umysłu coś ortograficznego                           

Trening czyni MISTRZA ! 

 



 

 

 

 



 

 

„Latarnia Gdańsk Nowy Port” 

 

 

 

Latarnia Morska Gdańsk Nowy Port 

została zbudowana                                                

w latach 1893- 1894.                                               

1 września 1939 roku strzałem                             

z okna latarni dano znak 

żołnierzom niemieckim do 

rozpoczęcia ostrzału Westerplatte. 

Następnie z Westerplatte padły 

strzały armatnie, które trafiły                               

w latarnię niszcząc stanowisko 

CKM-u (takiego karabinu). 

Dla zwiedzających otwarto ją                               

w 2004 roku. W 2008 roku na 

szczycie latarni zamontowano Kulę 

Czasu, która codziennie pokazuje 

czas o godzinie 1200, 1400, 1600 i 1800 

wznosząc się i opadając.                              

Wysokość wieży wynosi 27 m. 

Zasięg światła 17 Mm (31,484 km) 

 

Rysunek i tekst przygotował Patryk Mania uczeń klasy II c 
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BEZPIECZNE RADY NA FERIE ZIMOWE 

 

1. Ubieraj się ciepło, stosownie do pogody. 

2. Nie wchodź na zamarznięte jeziora, rzeki! 

3. Nie zjeżdżaj na sankach blisko ulic! 

4. Nie przywiązuj sanek do samochodu! 

5. Na nartach zjeżdżaj w kasku! 

Rady przygotowali uczniowie: Maja Hebel i Antek Wachowiak z klasy IIIb 

A teraz coś pysznego i zimnego „LODY WANILIOWE”- mniam, 

mniam, mniam… Przepis przyniosła Ola Kozińska z klasy III c 

DZIĘKUJEMY 

 

 

 

SKŁADNIKI: 

- szklanka mleka 3,2% 

- 6 żółtek 

- 2 szk. śmietanki kremówki 

- 2/3 szk. cukru pudru 

- cukier wanilinowy 

 

Podgrzej mleko na wolnym ogniu, dodaj cukier, cukier 

wanilinowy i wymieszaj. Mleko musi się zagotować, 

po czym zdejmij je z ognia i wystudź. W misce ubij 

żółtka i dodawaj powoli zawartość garnka. Potem 

przelej wszystko znów do garnka i podgrzej na małym 

ogniu, by masa zgęstniała. Wciąż mieszaj, aby się nie 

przypaliła. Następnie wystudź i dodaj śmietankę 

kremówkę. Ponownie wymieszaj. Wstaw gotową masę 

lodową do lodówki, a kiedy się schłodzi, przełóż do 

plastikowego pojemnika (może być po lodach), 

schowaj do zamrażalnika na 7 godzin. Smacznego  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

…i rozwiąż krzyżówkę, którą przygotowały Ola Kozińska, Lena Hęćka                             

i Małgorzata Leitgeber z klasy III c.                                                 

 

     1         

   2           

      3        

     4         

    5          

6              

     7         

      8        

      9        

     10         

 

1. Pachną w ogrodzie. 

2. Kwiat miłości. 

3. Słodkie, twarde na patyku. 

4. Symbol miłości. 

5. Zimą zjeżdżamy na nich z górki. 

6. Na urodziny dostajemy… . 

7. Składamy… . 

8. Służy do wąchania. 

9. Puchaty, milutki, kochany… . 

10. Uczucie. 

 

Rozwiązanie: 

……………………………... 

Kolejna krzyżówka przygotowana przez Alicję Błaszyk 

1. Rodzaj łyżew. 

2. Strój narciarza. 

3. Sport zimowy. 

4. Pada zimą. 

5. Ciągną konie w śnieżne 

dni. 

      1.          

2.                

3.                

    4.            

  5.              

 

 

Rozwiązanie: ……………………………… 



Kolejną krzyżówkę przygotował Janek Stutko z klasy II c 

      1.         

      2.         

       3.        

       4.        

      5.         

  6.             

       7.        

       8.        

       9.        

    10.           

      11.         

     12.          

    13.           

    14.           

               

 

1. Pierwsze i drugie danie. 

2. Dwie deski do jazdy z górki. 

3. Lepimy go ze śniegu. 

4. Nosimy ją zimą na głowie. 

5. Kolor zimy. 

6. Przynosi prezenty. 

7. Dom Eskimosa. 

8. W nim czujemy się najlepiej. 

9. Pomidorowa… . 

10. Ubierana w Wigilię. 

11. W nim dużo drzew. 

12. Gdy woda zamarza mamy… . 

13. Lodowy, może spaść z dachu. 

14. Potrzebne w kuligu. 

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

Rebusy przygotowane przez Lenę Hęćka z klasy III c 

 

…i Zuzię Bociąg z klasy III c 

 



 

 

Pozostajemy w klimacie Walentynek. Rozwiąż poniższe rebusy, rozwiązanie przynieś do sali 

111 do 10 lutego. Pamiętaj podpisz kartkę. Wśród prawidłowych rozwiązań wylosujemy trzy 

prawidłowe i nagrodzimy. W poprzednim numerze za prawidłowe rozwiązania 

nagrodziliśmy Alicję Błaszyk z klasy III c, Patryka Mania z klasy II c i Janka Stutko z klasy 

II c. Gratulujemy  Zachęcamy do zabawy  

 

 

 

 

Rysunek wykonała Alicja Błoszyk z Klasy III c 

Kochana Babciu                     

i Dziadku ! 

Z okazji Waszego 

Święta życzymy 

Wam wszystkiego 

najlepszego, dużo, 

dużo zdrowia, 

całusów i szczęścia  

Życzenia w imieniu uczniów przygotowała         

Zuzia Królikowska z klasy III c 



 

 

 

 

 

 

 

 


