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Kto ty jesteś? Polak mały!  
Jaki znak twój? Orzeł biały!  
Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. 
W jakim kraju? W polskiej ziemi. 
  
Czym ta ziemia? Mą Ojczyzną.  
Czym zdobyta? Krwią i blizną.  
Czy ją kochasz? Kocham szczerze.  
A w co wierzysz? W Polskę wierzę! 
 

(W. Bełza) 1798 - 1855



  
 
 
 
 

 
w 87. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 
 Czy czuje się Pani patriotką? 
 
 W obecnych czasach słowo – patriota – słyszy się coraz rzadziej. 
Nie trzeba już bohatersko walczyć o niepodległość kraju, oddając życie 
za ojczyznę. Dlatego wspomniane słowo nabiera, wg mnie, trochę innego 
znaczenia. Współczesny patriota to ten, kto godnie reprezentuje swój 
kraj za granicą, to również ten, kto dba o dobre imię swego miasta czy 
regionu. Dla współczesnego patrioty nie bez znaczenia są losy kraju, w 
którym żyje. Bierze on udział w życiu gospodarczym, kulturalnym oraz 
politycznym. Patriotą jest również ten, kto dba o rozwój języka 
ojczystego stosując ładne, zrozumiałe dla wszystkich słownictwo, 
pozbawione wulgaryzmów oraz treści niszczących drugiego człowieka. 
Patriota to również ten, kto z szacunkiem odnosi się do 
najważniejszych wartości naszych przodków, którymi były – Bóg, honor, 
ojczyzna. 
 Tak, myślę, że jestem patriotką. 

(Grażyna Prodeus) 
 
 

 Tak, owszem, czuję się patriotką, choć słowo to dzisiaj nabrało 
nieco innego znaczenia, niż w czasach, gdy kraj nasz walczył o swoją 
Ojczyznę i własną tożsamość.  
 Dziś bycie patriotką, to szacunek dla polskiej tradycji, 
kultywowanie obyczajów narodowych, to pielęgnowanie pamięci o 
przodkach. 
 W moim odczuciu bycie patriotą to także codzienna praca i 
należyte wywiązywanie się ze swoich obowiązków. 

(Małgorzata Cichocka) 
 
 

 Tak, jestem patriotką. Polska jest wyjątkowym krajem, pięknym i 
malowniczym. Sprawdza się powiedzenie, że wszędzie jest dobrze, ale 
w „domu” najlepiej – wśród „swoich”. 

(Marzena Wujciów) 
 
 

 Każdy powinien czuć się patriotą, swoim życiem uczestniczyć w 
historii narodu. Godło i hymn są dla mnie ważnymi symbolami. Podczas 
słuchania hymnu czuję wzruszenie i dumę, że jestem Polką. 
 Oddaję hołd wszystkim, którzy swoje życie poświęcili w obronie 
ojczyzny. 

(Iwona Wójcik) 
 

Drogi Czytelniku! 
 

Życzymy Ci 
przyjemnej lektury 
kolejnego numeru „Pulsu 
Trójki”. Zachęcamy do 
refleksji nad pytaniem 
„Czy jestem patriotą?”. 
Przeczytaj ciekawe 
wypowiedzi uczniów i 
nauczycieli, na pewno 
pomogą Ci w znalezieniu 
odpowiedzi. Nie 
zapomnij, że zbliża się 
Święto Patrona Szkoły – 
włącz się w obchody 150. 
rocznicy śmierci Adama 
Mickiewicza. My 
zachęcamy do udziału w 
konkursie, rozwiąż 
krzyżówki i wygraj 
nagrodę. Drodzy 
Czytelnicy, chcemy 
tworzyć kolejne numery 
gazetki szkolnej wraz z 
Wami, dlatego prosimy o 
uwagi, ciekawe tematy i 
propozycje rubryk. 
Wszystkie uważnie 
przeanalizujemy. 
 
Kontakt z redakcją: 
skrzynka listowa w 
gab.44. 
 

Redakcja 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uważam, że patriotą można być zawsze. 
Należy kochać swoją ojczyznę i szanować 
jej symbole narodowe. Uczyć się historii i 
pamiętać o tradycjach polskich. Ja jestem 
dumny, że jestem Polakiem. Dlatego 
chciałbym się w niej uczyć i pracować dla 
niej. 

(Patryk Zajączkowski) 

Uważam, że mogę mówić o sobie, że 
jestem patriotą, ponieważ bardzo 
kocham swoją ojczyznę. W przyszłości 
bardzo chętnie pójdę do wojska i będę 
służył ojczyźnie z pełnym oddaniem. 

Chociaż mam dziesięć lat, to jestem przekonany, że mogę 
być patriotą. Opowiadając o Polsce dzieciom z innych 
państw mogę rozsławiać imię mojej Ojczyzny. Gdybym 
wyjechał na kolonie do innego kraju, to rozmawiałbym po 
polsku i starałbym się nauczyć obcokrajowców kilka słów w 
naszym języku. Nie uznaję pisania lub bazgrolenia po naszej 
fladze narodowej. Jeśli pojechałbym z rodzicami na mecz 
piłki nożnej, to trzymałbym dumnie polską flagę. 
Gdziekolwiek będę, a usłyszę „Mazurka Dąbrowskiego”, to 
stanę na baczność. Podczas organizowanej zbiórki pieniędzy 
na odrestaurowanie zabytków Warszawy lub innych miast i 
wiosek Polski wrzucę datek pieniężny i zrezygnuję ze 
słodyczy. Szanuję godło Polski, dlatego podnoszę każdą 
polską monetę. Mam nadzieję, że wszyscy Polacy – ci mali i 
ci duzi – są patriotami. To czy jest się patriotą, nie zależy od 
wieku danej osoby. 

(Kamil Matuszek) 

Ja uważam, że w 
dzisiejszych czasach, jak i 
w każdych, można być 
patriotą, jeśli tylko się tego 
chce. Bo o tym, czy ktoś 
jest patriotą, czy nie, 
świadczą jego czyny i 
postępowanie, a nie czasy, 
w których żyje. 
(Karolina Parchimowicz)  

Uważam się za patriotę dlatego, 
że: chodzę do polskiej szkoły i 
jestem Polką. Cieszę się, że mogę 
mówić, śpiewać i uczyć się po 
polsku. W szkole uczę się różnych 
języków, ale język polski jest dla 
mnie najważniejszy. Kocham 
Polskę i czuję się w niej wolna. 

(Emilia Irzyńska) 

W dzisiejszych czasach już nie oddaje się życia za 
ojczyznę, ponieważ nasza ojczyzna jest już wolna, 
odzyskała niepodległość 11 listopada 1918r. Biało – 
czerwona flaga to symbol Polski i jakby ktoś  narysował 
lub napisał coś na fladze Polski, to znaczy, że nie szanuje 
tego symbolu. 

(Arleta Żyluk)  

Dawniej ludzie byli 
większymi patriotami niż 
dziś, bardziej czuli się 
związani z ojczyzną, ale 
dzisiaj też kochają swoją 
ojczyznę. Myślę, że ja też 
mogę być patriotą dzisiaj, 
kocham swój kraj i szanuję 
go. Patriotyzmu uczą nas w 
szkole nauczyciele, 
wychowawcy na różnych 
apelach z okazji świąt 
narodowych, podczas których 
uczymy się historii naszego 
kraju. 

(Żaneta Lisowiec)  

 

Istnienie wolnej i niepodległej ojczyzny zawdzięczamy 
tym, którzy z patriotyzmem i poświęceniem walczyli o 
Polskę. Trzeba pamiętać o nich, szczególnie w dniu 
Święta Niepodległości. Dlatego 11 listopada odbywają 
się ważne uroczystości, a nasze domy dekorujemy 
flagami narodowymi. Ja też w tym dniu będę zawsze 
starać się pamiętać o ludziach, którzy zginęli za naszą 
ojczyznę. Wywieszając flagę w tym dniu, oddaję hołd 
wszystkim poległym żołnierzom. Dzięki tym ludziom 
żyjemy w wolnej Polsce. Powinniśmy o tym pamiętać 
każdego dnia. 

(Patrycja Brukiewa) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Jesień w lesie” 
 

Przyszła jesień do lasu, 
narobić trochę hałasu. 
Pozrywać liście z drzew, 
maliny pozjadać też. 
 
Z sarenką się spotkała, 
wiewiórkę zawołała. 
I grzybki pozbierała, 
nasza jesień wspaniała. 

Marlena Baranowska, kl. IIa 

„Jesień” 
 

Przyszła do nas piękna 
Jesień, kolorowe liście 
niesie. Jest wesoła, 
roztańczona w złotych  
liści koronach. 
W szatach babiego lata 
pięknie przystrojona. 

Radek Korżel, kl. IIa 

„Jesień w lesie” 
 

Idą dzieci 
a tu liść leci. 
Leci i wiruje, 
na wietrze tańcuje. 
Gdy doleci do ziemi, 
w złoty dywan się zamieni. 

Krzyś Kmiecik, kl. IIa 

„Jesień” 
 

Włożę ciepły sweterek, 
bo wieje chłodny wiaterek. 
I pójdę zbierać kasztany i żołędzie, 
teraz pełno ich wszędzie. 
Zwierzęta szykują się do zimy, 
a my na grzyby chodzimy. 
Drzewa gubią liście, 
jest kolorowo, złociście. 
Cały świat wiruje w głowie 
- to już jesień, każdy to powie. 

Julia Mickiewicz, kl. IIa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1.                    
  2.                             
 3.                                 
       4.                      

5.                              
    6.                        
  7.                        
  8.                        
       9.                   
     10.                          
                    

1. Imię ojca Adama Mickiewicza. 

2. W jakiej szkole Mickiewicz uczył się w latach 1807 - 1815? 

3. Jak nazywała się pierwsza miłość poety? 

4. Jedno z imion braci Adama. 

5. Jaką pracę miał Mickiewicz w roku 1819? 

6. Jak nazywała się mama Adama? 

7. W jakim mieście polskim zostały złożone prochy Mickiewicza? 

8. W jakim państwie zmarł poeta? 

9. Jak miała na imię żona Adama? 

10. Najpopularniejsza bajka Adama, gdzie występuje morał: 

"Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie". 

Uwaga! 
Zabaw się w badacza dziejów życia poety Adama Mickiewicza. Jeśli 
rozwiążesz samodzielnie krzyżówki opracowane przez uczniów, 
będziesz już prawie wszystko wiedział o patronie naszej szkoły. 
 Trzy pierwsze osoby, które zgłoszą się z egzemplarzem 
gazetki i rozwiązanymi krzyżówkami do p. D. Łyczko, otrzymają 
nagrody książkowe. 



 

 
 

 

1.                           
2.                              
3.                         
4.                           
5.                         
6.                             
7.                          
8.                               
9.                            

10.                         
11.                              
12.                          
13.                               
14.                          
                    
1. Drugie imię Adama Mickiewicza. 

2. Czwarte dziecko Mickiewicza. 

3. Tak pieszczotliwie nazywał swoją pierwszą córkę. 

4. Imię ojca Mickiewicza. 

5. Imię pierwszej córki Mickiewicza. 

6. 1823r. - tę Wigilię spędził w... 

7. Imię żony Mickiewicza. 

8. Nazwisko żony poety. 

9. Miesiąc narodzin poety. 

10. Imię ostatniego syna poety. 

11. Imię drugiego dziecka poety (syna), przyszłego biografa ojca. 

12. Prawdopodobnie tam urodził się poeta. 

13. On i jego koledzy. 

14. Adam Mickiewicz, patron mojej... 



 

„Mickiewicz wraca do kraju” 
 
 
    Adam Mickiewicz urodził się w roku 1798, w trzy lata po ostatnim rozbiorze Polski. Epoka, w której 
żył i tworzył nasz największy poeta , wyznaczyła kierunek jego twórczości i wpłynęła na działalność całego 
życia. Niewola ojczyzny , bunt przeciwko przemocy wroga i zaborcy kraju, hasła rewolucji francuskiej, 
prowadzące  Polaków do walki o wyzwolenie-wszystko to wycisnęło piętno na jego poezji, wiążąc ją 
nierozerwalnie z losem cierpiącego i walczącego narodu. 
  Dzieciństwo Mickiewicza upływało na wsi litewskiej, wśród ludu, którego legendy , baśnie i pieśni 
wywarły tak wielki  wpływ na jego późniejszą twórczość. Urok ziemi ojczystej, jej malowniczy krajobraz 
złączył się na  zawsze z jego poezją. Po latach , pośród najpiękniejszych  widoków świata, wracał myślą 
,,do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych”, które dla poety przebywającego na wygnaniu były 
uosobieniem harmonii i szczęścia.  
   W latach 1815-1819 studiował Mickiewicz filozofię, literaturę i nauki klasyczne na uniwersytecie 
wileńskim. 
   Z końcem roku 1823 władze carskie odkryły działalność tajnych związków wśród młodzieży 
uniwersyteckiej na Litwie. Zaaresztowano wielu filomatów, także Mickiewicza. Senator Nowosilcow, w 
prowadzonym przez siebie długotrwałym procesie, nadał działalności tego związku  znamiona zbrodni 
politycznej. Mickiewicz został skazany na wygnanie w głąb Rosji. W październiku 1824r. opuścił ojczyste 
strony, by ich już nigdy nie zobaczyć. 
   Wojna krymska wznieca na nowo wiarę, że po latach sprawa polska odżyje znowu na forum 
międzynarodowym. W1855r. , w parę miesięcy po śmierci żony, Mickiewicz opuścił Paryż. Wyrusza do 
Turcji, by tam wspólnie z Sadykiem Paszą - Czajkowskim formować polskie oddziały do walki o wolność. 
   Pracę nad formowaniem polskich oddziałów przerywa nagły zgon poety. Mickiewicz umiera  podczas 
epidemii cholery w dniu 26 listopada 1855r. w Konstantynopolu. Ostatnia myśl, ostatnie słowa skierowane 
były do dzieci; prosił otaczających go przyjaciół; ,,Powiedzcie moim dzieciom, niech się zawsze kochają 
między sobą.’’ 
   Eksportacja zwłok poety na statek 1’ Euphrat zamieniła się w potężną manifestację ludności 
miejscowej. W  przejmującym żalu szli obok Polaków Grecy, Włosi, Bułgarzy, Serbowie, Czarnogórcy i 
inni. Wzruszający opis żałobnej manifestacji pozostawił jej naoczny świadek, powieściopisarz T. T. Jeż 
(Zygmunt Miłkowski).Zwłoki poety przewieziono do Francji i pochowano na cmentarzu w styczniu 1856r. 
   W roku 1890 sprowadzono prochy poety do kraju  i złożono je w krypcie królewskiej na Wawelu. 
   „Czekaliśmy ... kiedy dziś, w setną rocznicę, pójdzie nareszcie ten wspaniały pogrzeb Mickiewicza. ... 
Kiedy Go zaczną skądś tam, ze świata przenosić na Wawel ... Ludzi na Rynek wysypało się bez końca ... 
sunie pochód. Jadą banderie  krakusów, chłopi z kosami, różne cechy, różni zakonnicy. Na wszystkie 
głosy ludzi i koni wylał się głos wawelskiego Zygmunta... Pochód  sunął... u  brzegu naszego domu, pośród 
tłumu zobaczyłem górę drżących kwiatów. Rzucali je wszyscy ze wszystkich stron, ojciec ze swego okna 
wysypywał koszyki, jeden za drugim. Nie  wiem, czy tę górę kwiatów wlokło sześć koni, czy też ją ludzie 
dźwigali?- Czy widzisz? - Mama wstrząsnęła mną gwałtownie.- Czy widzisz?- nie mogła mówić...Pobielałe 
jej wargi drżały, z oczu płynęły łzy... Zanurzyła tylko ręce  w beczułkę z kwiatami i rzucała gałązki w 
powietrze... Przechylona daleko za okno, zawołała wreszcie- Mickiewicz! Mickiewicz! Mickiewicz!” 
 
 

Oprac. Kamil Poprawski 
   
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
** 

   Przed dniem Wszystkich Świętych uczniowie wraz z wychowawcami udali się na cmentarz, aby zapalić 
znicze na grobach nauczycieli, niegdyś pedagogów naszej szkoły.  
   Nie zapomniano też o grobach – symbolach pamięci narodowej, przy których każde dziecko 
zatrzymało się na chwilę zadumy o losach bezimiennych bohaterów. 
 

                                        ** 
   Dnia 10 listopada odbył się w sali gimnastycznej uroczysty apel z okazji 87. 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Apel został przygotowany 
przez klasę VI a, która zaprosiła dyrekcję oraz wszystkich nauczycieli.  
   Uczestnicy uroczystości z dużym zainteresowaniem wysłuchali montażu 
słowno-muzycznego opartego na poezji patriotycznej i najbardziej znanych 
pieśniach z czasów niewoli. Była to ciekawa forma edukacji historycznej, 
dostarczyła uczniom nie tylko nowej wiedzy, ale i wzruszeń. Nad całością 

uroczystości czuwali wychowawcy: Izabella Niedźwiedzka oraz Jerzy Niedźwiedzki. 
 

** 
 

      16 listopada bohaterami dnia byli uczniowie z klas I-III. Wystrojeni w kolorowe czapeczki w 
kształcie swoich ulubionych warzyw i owoców zapraszali wszystkich do obejrzenia pięknych prac 
plastycznych wyeksponowanych na wystawie szkolnej. Tematyka prac wyjaśniała 
wszystko – łączyło je hasło: „Odżywiam się zdrowo”. Wystawa to był tylko jeden z 
punktów dużego przedsięwzięcia – Dnia Profilaktyki – zrealizowanego w szkole w 
ramach programu prozdrowotnego opracowanego przez Krystynę Załucką. 
   Gośćmi dnia byli pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Żarach – Jolanta Moszczyńska i Joanna Kasowska. Na uroczystym apelu panie 
przedstawiły grupy produktów, które powinny być spożywane przez dzieci, jeśli te chcą 
być zdrowe. Rozstrzygnęły także konkurs plastyczny, wręczając zwycięzcom i laureatom 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
   Nie mogło także zabraknąć programu artystycznego, przedstawionego z wdziękiem przez uczniów klas 
pierwszych. 
   Dużym zainteresowaniem dzieci cieszył się punkt informacyjny, gdzie każdy mógł otrzymać ciekawą 
ulotkę zachęcającą do zdrowego odżywiania się. 

 
                                                              ** 
 
   7 listopada została oddana do użytku bogato wyposażona druga pracownia komputerowa. Było 

to możliwe dzięki przystąpieniu przez szkołę do projektu PRACOWNIA KOMPUTEROWA DLA SZKÓŁ, 
którego projektodawcą jest Biuro Administracyjne – Wydział Informatyzacji Procesów Edukacyjnych. 
Pracownia została nieodpłatnie przekazana szkole w ramach programu współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 9 dodatkowych stanowisk komputerowych dla uczniów przyczyni 
się niewątpliwie do wzrostu w nauczaniu informatyki. 

 



 
** 

 
 Nasza szkolna biblioteka przez cały rok organizuje bardzo dużo różnych konkursów w kategorii grupy 
wiekowej 1-3 i 4-6. Do wygrania są zawsze atrakcyjne nagrody. Konkursy czytelnicze, które odbyły się w 
listopadzie: 
 
1.   Rozpoczęcie cyklu comiesięcznych konkursów       PYTANIA-ZAGADKI (nagrody wylosowały: Klaudia 
Gorczyca- kl.2a, Nikoletta Gawrych i Ilona Steller-kl.3a). 
2.   Szkolne eliminacje konkursu recytatorskiego pt.: ,,LAS W PROZIE I POEZJI”. 

w kategorii klas 1-3 wygrały: Julia Mickiewicz i Dagmara Cierpica 
w kategorii klas 4-6: Mateusz Biczak, Damian Wysokiński. 

   Laureaci będą reprezentowali naszą szkołę w konkursie rejonowym w Domu Kultury. 
3.      3.   9 konkurs ortograficzny o ZŁOTE PIÓRO I TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII S.P.3.       Zwyciężyła 

uczennica kl. IV a Patrycja Brukiewa. 
 
Najbliższe konkursy to: 

 
   1.    Dla klas 2 i 3: CUDOWNA KRAINA WIERSZY J. BRZECHWY I  
   J. TUWIMA. 

            2.    Dla klas 4 i 5: KALAMBURY : ,,BALLADY I BAJKI ADAMA             
MICKIEWICZA”. 
3.    Dla klas 5 i 6 ,,RUSZ GŁÓWKĄ” (krzyżówki, łamigłówki, rebusy). 

            4.    Przez cały rok trwa konkurs na CZYTELNIKA ROKU oraz na NAJLEPIEJ CZYTAJĄCĄ KLASĘ              
            5.    W przygotowaniu: Grudzień- Styczeń- PRZEDSTAWIENIE KUKIEŁKOWE       PT.: ,,BOŻE 

NARODZENIE” 
 
 

** 
 

   Andrzejki to czas wróżb i zabawy. Nie zapomniał o tym Samorząd Uczniowski, organizując 25 listopada 
huczną dyskotekę. Bawili się na niej świetnie uczniowie klas młodszych i tych starszych. W kilku 
gabinetach odbywały się tajemnicze przepowiednie, które dostarczyły – zwłaszcza dziewczętom – wielu 
niespodzianek. 

 
 
 
 

 ** 
 
   Nasza szkoła od kilku lat współpracuje z Warsztatami  
Terapii Zajęciowej działającymi przy parafii Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny w Lubsku. Przygotowaniami, stworzeniem projektu oraz znalezieniem 
sponsorów zajął się zespół wychowawczy nauczycieli przy współpracy kadry Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Odbyło się już wiele wspólnych spotkań, ostatnim z nich były andrzejki, na które uczniowie 
kl. VI a udali się z opiekunami: Sylwią Pazur oraz Grażyną Prodeus. Radości było co niemiara, wszyscy 
bawili się tańcząc przy wspólnej muzyce oraz wróżąc z wosku. Pomysł na tę współpracę okazał się bardzo 
dobry, razem z dziećmi niepełnosprawnymi uczyliśmy się tolerancji i wyrozumiałości dla ludzi dotkniętych 
przez życie. Wspólne spotkania będą kontynuowane. 
 

Klaudia Chełminiak, Anna Nowak 



 
 

 
 
 
 
 
 
   Z niecierpliwością oczekuję najpiękniejszych dni w roku – świąt Bożego Narodzenia. Święta te to 
pogodne i radosne chwile spędzone z rodziną. Jest bardzo miła atmosfera, wszyscy są dla siebie życzliwi 
i nikt się nigdzie nie śpieszy. 
   Pięknym świątecznym zwyczajem jest ubieranie choinki. To śliczne drzewko sprawia, że w domu jest 
przytulnie i ciepło. 
   Pod choinką jest mnóstwo prezentów, którymi obdarowujemy się nawzajem, aby radość zagościła w 
każdym sercu. W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę wspólnie śpiewamy kolędy, a później zasiadamy do 
świątecznego stołu. Najpierw dzielimy się opłatkiem, składając sobie najszczersze życzenia, a potem 
zajadamy przepyszne świąteczne potrawy. Ten wieczór jest inny niż pozostałe w roku. Sprawia, że 
czujemy się kochani i potrzebni, przypomina, że trzeba być dobrym i pomagać innym – ludziom biednym i 
samotnym, aby także poczuli się szczęśliwymi.  
 

Dominika Pociecha 
 
 
 
  

 
 
Nauczyciel do uczniów przed świętami: W zimowy wieczór gajowy złapał w lesie zło- 
-Życzę wam dzieci wesołych świąt, dużo radości dzieja, który kradł ścięte drzewo. 
 i abyście wrócili po świętach mądrzejsi. -Co, kradniemy drzewo? 
-Nawzajem – odpowiada chórem klasa. -Panie gajowy, ja tylko zbieram paszę dla 
 królików! 
-Mamo, choinka się pali! – woła Jasio z pokoju do -Chcesz mi wmówić draniu, że króliki jedzą 
mamy zajętej w kuchni. drewno? 
 -Choinka się świeci, a nie pali – poprawia mama. -Jeśli nie będą chciały jeść, to napalę nim w 
 Za chwilę chłopiec krzyczy: piecu... 
 -Mamo, mamo! Firanki się świecą! 
 Zimą koło jeziora przechodzi harcerz. Mija 
W czasie imprezy dla dzieci Święty Mikołaj pyta wędkarza łowiącego w przeręblu ryby, a po 
na  scenie małego chłopca: chwili słyszy wołanie: 
-Czy masz rodzeństwo?                        -Ratunku! Lód pęka! Topię się! 
-Tak, starszego brata. Harcerz sobie myśli: „Po co krzyczysz? Me- 
-A dobrze ci jest z nim? dal za ratowanie tonących już mam.” 
-Nie mogę powiedzieć. 
-Czemu? 
-Bo on jest na widowni. 
 

 

Zespół redakcyjny: Klaudia Chełminiak, Łukasz Dragończuk, Przemek Król, Ania Nowak, Agnieszka 
Niedzielska, Kamil Poprawski z klasy VI b; Dominik Bujko, Mateusz Kloc, Kinga Makaryk, Dominika 
Pociecha, Ewelina Radko, Marta Strzeszewska, Marlena Socha, Sławomir Witkowski z klasy V a. 


