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Wszystkim babciom i dziadkom złota jesień 

niech pogodne dni przyniesie. 

Bezdeszczowe, bezmarkotne 

jak w dzienniczkach naszych stopnie. 
 
 
 
 

Deszcze na świętego Błażeja, słaba wiosny nadzieja. 
 

 
Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa,  
długo trwa zima, to rzecz niewątpliwa              
Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa 

zima. 

 

Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 

  



 

Hej góry nasze góry! 
Styczeń to czas ferii, a więc dwa tygodnie zasłużonego wypoczynku i wesołe 

zabawy  

na śniegu. Tegoroczna zima nie zawiodła. Dla zapalonych narciarzy  

to znakomita okazja do wypadu w góry, które o tej porze roku są naprawdę 

urokliwe. 

 Oto kilka ciekawostek na temat naszych polskich gór:  

 Największe i najpiękniejsze jezioro Tatr to Morskie 

Oko.  

 Najwyższym szczytem tatrzańskim jest średni 

wierzchołek Rysów (2499 m n.p.m.).  

 Najgłębsze jezioro to Wielki Staw w Dolinie Pięciu Stawów Polskich  

o maksymalnej głębokości 79,3 m. 

 Najstarsze schronisko tatrzańskie to Schronisko Rainera. 

Wybudowano je w 1865 r. 

 Dolina Pięciu Stawów jest jedną z najpiękniejszych w 

całych Tatrach.  

 Pienińscy flisacy mają na kapeluszach muszelki, ponieważ dawniej górale 

spływali Dunajcem aż do samego Morza Bałtyckiego. Na znak,  

że dopłynęli do morza przyczepiali do kapelusza muszelkę.  

  Bieszczady mają Bieszczadzki Park Narodowy. 

 W Beskidzie Śląskim,  na zachodnim stoku Baraniej Góry 

rozpoczyna swój bieg rzeka Wisła. 

- Góry Stołowe są jednymi z nielicznych gór płytowych w Europie. 

 

(na podstawie źródeł Wikipedii)  Oliwia Miśkiewicz 5c. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Barania_G%C3%B3ra


 

Witajcie! 

Za nami kilka miesięcy 

wytężonej pracy. Do wakacji 

jeszcze daleko, ale warto 

pomarzyć o nich z bohaterem  

kolejnej super książki -  

„Wakacje Mikołajka”.  

 

To ciąg dalszy przygód psotnego chłopca. Tym razem Mikołajek jedzie  

na kolonie, gdzie poznaje nowych przyjaciół, którzy zawsze mu pomogą  

i … znajdą najbardziej szalone rozwiązania najzwyklejszych problemów. 

Bardzo spodobał mi się żart, jaki zrobili koledzy Mikołajka swoim 

opiekunom podczas wycieczki do lasu, gdzie wczuli się w rolę… 

atakującego żubra. 

Polecam tę książkę każdemu chłopcu, spragnionemu prawdziwej 

przygody, w trakcie której będzie się uśmiechał od ucha do ucha. 

Marcin Pączek kl. 4 a 

 

 

  

 

 



KARTKA Z KALENDARZA 
 

 06.01.- ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI obchodzone było już w III wieku. 

Ustanowiono je, opierając się na  biblijnej  opowieści o mędrcach  

ze Wschodu, którzy złożyli pokłon Jezusowi. 

W 2010 roku zadecydowano, że Święto Trzech 

Króli będzie dniem wolnym od pracy, dzięki temu 

pracownicy zyskali trzynasty, świąteczny dzień w 

roku. 

 

 11.01.-DZIEŃ WEGETARIAN Czy wiecie, że początki współczesnego 

wegetarianizmu sięgają XIX wieku i od tego czasu zaczęto używać 

słowa „wegetarianizm”, które oznacza sposób odżywiania się pokarmami 

roślinnymi i warzywno – białkowymi. Pierwsze towarzystwo 

wegetariańskie powstało w Anglii. Jeszcze niedawno o wegetarianizmie  

ludzie niewiele wiedzieli, jednak z roku na rok przybywa entuzjastów 

tego stylu życia.  

 

 21,22.01.- DZIEŃ BABCI I DZIADKA  

Każdy z nas kocha swoją Babcię i swojego Dziadka 

dlatego ten dzień jest dla nas bardzo ważny. 

Życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom dużo, dużo 

zdrowia i radości z wnuków. 

 

 

Martyna Kujawa kl. 5 c 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak bezpiecznie spędzać wolny czas? 

Oto kilka podstawowych rad.  :D 

1. Jeśli bezpiecznym chcesz być, wybierz bezpieczne miejsce do zabawy! 

2. Jeśli chcesz jeździć na łyżwach, wybierz  lodowisko! 

3. Na sankach/nartach ulice omijaj! 

4. Nim wyjdziesz z domu, pamiętaj, żeby poinformować o tym rodziców 

lub opiekunów! 

 

Policja – 997 

Straż pożarna – 998 

Pogotowie ratunkowe – 999 

Europejski numer ratunkowy – 112 

 

Uwaga! Z tych numerów korzystaj  tylko w koniecznych 

sytuacjach! 

        Julia Zygmanowska 5 c 



Jaką jesteś uczennicą? Jakim jesteś uczniem? 

 Chcesz się dowiedzieć? Rozwiąż psychotest 

1. W czasie lekcji języka polskiego uczeń został zapytany o imię Słowackiego 

pomysłowo podaj własne np. Franek. 

a)  Nie reagujesz 

b)  Współczujesz mu z powodu roztargnienia  

c)  Wybuchasz śmiechem 

 

2.  Podpowiadasz koleżance lub koledze z ławki ale on nie słyszy , więc mówisz   

głośniej. Usłyszał to nauczyciel i zwrócił ci uwagę. 

a) Mówisz przepraszam 

b) Odpowiadam – nie podpowiadam 

c) Nie odzywasz się i udajesz, że nie słyszysz 

 

3. Wychowawczyni zaproponowała posprzątanie Sali 

a) Chętnie pomagasz 

b) Masz to w nosie  

c) Mówisz, że powinni zająć się tym dyżurni 

 

4.  Masz grypę i nie możesz iść do szkoły  

a)  Jest ci to obojętne zdrowie jest najważniejsze 

b)  Trochę się z tego cieszysz 

c)  Masz zamartwienie            

 

5. Nie odrobiłeś pracy domowej 

a) Ściągasz od kolegi  

b) Zgłaszasz nauczycielowi brak pracy  

c) Siedzisz cicho 

 

6. Twoja klasa zachowała się źle -  co robisz? 

a) Przepraszam w imieniu całej klasy  

b) Nie zabierasz głosu  

c) Zrzucasz winę na kolegów z klasy 

 

7. Masz do wyboru 

a) Obejrzeć mecz piłkarski  

b) Wziąć udział w zajęciach kółka np. historycznego 

c) Pójść na  dyskotekę 

 

 



Wyniki psychozabawy: 

 Odpowiedź 

Pytanie a b c 

1 1 3 5 

2 5 1 3 

3 1 5 3 

4 1 3 5 

5 3 5 1 

6 5 3 1 

7 1 5 3 

 

Podlicz uzyskaną przez siebie liczbę punktów. 

35-27 punktów 

Jesteś osobą wrażliwą i delikatną. Potrafisz zawsze współczuć innym. Chętnie pomagasz 

ludziom w trudnych sytuacjach. Twoje pogodne usposobienie pozwala Ci łatwo nawiązywać 

znajomości. W środowisku szkolnym jesteś osoba lubianą. Kierujesz się w życiu przede 

wszystkim rozwagą i mądrością. Znasz swoją wartość i umiejętności.  Uważasz, że każdy 

jest kowalem swojego losu. Mimo to, nie jesteś zarozumialcem. Konsekwentnie dążysz  

do wyznaczonego celu. Można Ci pozazdrościć dobrego charakteru. 

26-17 punktów 

Masz swój świat pełen marzeń i tajemnic. Jesteś indywidualistą i nie zależy Ci na opinii 

innych. Ze spokojem patrzysz na otaczające Cię sprawy i ludzi. Nie wszyscy darzą Cię 

przyjaźnią. Posiadasz dość pewności siebie, żeby nie przejmować się brakiem akceptacji  

z ich strony. Silny charakter i żywe usposobienie sprawiają, że często pełnisz różne funkcje 

w środowisku szkolnym. Potrafisz sobie nieźle radzić w trudnych sytuacjach, ponieważ 

liczysz przede wszystkim na siebie. Należysz do uczniów inteligentnych i ambitnych. 

16-7 punktów 

Cechuje Cię wesołe usposobienie. Jesteś niepoprawnym optymistą, nie przejmujesz się 

drobiazgami i liczysz , że może coś Ci się uda osiągnąć bez większego wysiłku. Łatwo 

wybaczasz błędy sobie i innym. Stawiasz zwykle przyjemności przed nauką. Kochasz 

przyrodę, sport i muzykę. Uwielbiasz chodzić na dyskoteki i modnie się ubierać. 

Wyróżniasz się umiejętnościami organizacyjnymi – chętnie przygotowujesz różne 

uroczystości klasowe. Łagodny charakter i twórczy umysł zjednują Ci wielu przyjaciół. 

Nadia Balicka kl. 5 c 


