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Z ŻYCIA SZKOŁY
CO? GDZIE? KIEDY? 

(BYŁO...JEST...BĘDZIE...)

– Pierwszy Dzień Wiosny
– “Zerówki” w HONOLULU
– Rekolekcje Wielkopostne 
– Wywiad z siostrą zakonną – prowadzącą 

rekolekcje
– Życzenia Świąteczne
– Tradydcje Świąt Wielkanocnych na Kociewiu
– Spotkanie z  Jay’em Cohen’em
– Konkurs Piosenki Świątecznej Anglojęzycznej
– Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
– Wywiad z panią Anną Jurczyk – nauczycielką 

języka angielskiego  
– Moja Pasja – Maja Maras
– Nietypowe święta w kwietniu
– Recenzje do nowych książek zakupionych w 

ramach “Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”

– Strefa śmiechu 



PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
 

 Dnia 21 marca 2019 w Pierwszy Dzień Wiosny rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny „Wiosno, wiosno,czy to Ty?”.
Dziękujemy wszystkim biorącym udział w konkursie, wszystkie prace były 
śliczne. 
Nagrodzeni w kategorii klas 0-III (prace przestrzenne):
1 miejsce - Magdalena Dąbrowska klasa 2 a
2 miejsce - Marta Jasińska OP
3 miejsce - Kinga Krzemińska OP
wyróżnienia:
Agata Domaszk 1 a
Paweł Makowski 1 b

Nagrodzeni w kategorii klas 0-III :

1 miejsce Miłosz Kubik 1a
2 miejsce Filip Bobrowski OP
3 miejsce Nina Pokorska 1a



wyróżnienia:
Karolina Marchel 2b
Jan Wardin 1b
Mateusz Siemaszkiewicz OP
Julia Domaszk 2b

Nagrodzeni w kategorii klas IV - VIII:
1 miejsce Martna Ackermann 4b
2 miejsce Alicja Surdacka 6b
3 miejsce Kinga
Bobrowska 4b

wyróżnienia:
Julia Podjacka 7b
Majka Fijałkowska 4a



Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
Rada Rodziców sfinansowała nagrody – dziękujemy.
Organizatorami konkursu byli: p. Małgorzata Kubik, Katarzyna Bielawa, 
Karolina Panieczko-Suwalska, Monika Podjacka.

    W pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole, oprócz Konkursu 
Plastycznego, uczniowie byli na różnych wycieczkach i wyjściach do kina – 
np. VI A na filmie pt. „Corgi - psiak królowej”, a po drodze szukali oznak 
wiosny.
Samorząd Uczniowski ogłosił tego dnia konkurs na wiosenny strój, który 
prezentujemy na fotografiach.



PODJACCY SHOW – zielono mi...

Klasa I A: zielono - żółto



Nie ma jak w rodzinie – też zielono!



“ A WIOSNA przyszła zielono – żółta w wianku.......”

Akcję “zielono i żółto” ogłosił Samorząd Szkolny,
a to zastępca przewodniczącego samorządu Alina Myrda  

                                                                    Opracowała Julia Podjacka



“ZERÓWKI “ W HONOLULU
   

Dnia 22 marca nasze “zerówki” wybrały się na plac zabaw
do Kociewskiej Galerii Handlowej, a dokładnie to do HONOLULU.

Tym razem – nie autokarem – ale pieszo – szukając po drodze 
pierwszych oznak wiosny. Zauważyliśmy pierwsze pączki na 
drzewach i krzewach, kwiaty i przede wszystkim słyszeliśmy 
pięknie i głośno śpiewające ptaki. Potwierdzamy – WIOSNA 
PRZYSZŁA.





Po dotarciu do HONOLULU  od razu przystąpiliśmy do wielkiej, 
szalonej i zupełnie zwariowanej zabawy. 



Przerwy tylko na picie, co nieco do brzuszka i dalej do zabawy.

Niestety wszystko co piękne szybko się kończy. 



No ale zabawa była przednia!!!

                                                                                                    Od redakcji



REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE
    

W dniach od 27 do 28 marca odbywały się w naszej szkole 
Rekolekcje Wielkopostne. 

Oczywiście, że same nauki rekolekcyjne odbywały się w kościele 
pw. św. Maksymiliana Kolbego.
Po dwóch lub trzech pierwszych lekcjach pod opieką wychowawców
szliśmy  do  kościoła  na  rekolekcje,  które  prowadziła  w  tym  roku
siostra Cecylia Bronowska ze Zgromadzenia Sióstr Szarytek. 
Klasy I – IV miały zajęcia od godziny 1000,      



natomiast klasy V- VIII od godziny 1100.

    Tematyka Rekolekcji Wielkopostnych w tym roku to 
“Przyjdź Duchu Święty”, czyli:

– Czyny pokutne
– Post
– Modlitwa
– Jałmużna.



Nauczyliśmy się, że GRZECH to zły uczynek, Pan Bóg nas kocha, Duch
Święty bedzie w nas mieszkał, kiedy będziemy mieli czyste serce,  
w czasie rekolekcji  poznaliśmy także historię siostry zakonnej  bł.
Marty Wieckiej.

 
                                                                     Opracowała Julia Podjacka



WYWIAD Z SIOSTRĄ  CECYLIĄ 

Red.: Witamy Siostrę bardzo serdecznie. Mamy prośbę, czy udzieli
nam siostra wywiadu do Gazetki Szkolnej?
S.: Ja także witam Was gorąco. Oczywiście, chętnie odpowiem na
Wasze pytania.
Red.: Czy  długo  siostra  podejmowała  decyzję  o  wstąpieniu  do
zakonu ?
S.: Nie był to długi czas, około pół roku.
Red.: Jak długo trwa siostry posługa ?
S.: W 1984 r. poszłam do zgromadzenia,  ale od 1990 r.  zaczęłam
taką moją służbę konkretną, taką, że byłam cały czas już z kimś, dla
kogoś.
Red.: Czy czuje się siostra spełniona ?
S.: Tak!  Czuje  się  bardzo  szczęśliwa  i  taka  wybrana  przez  Pana
Boga,  jest to wielkie szczęście.  Jak Pan Bóg powołuje to człowiek
wpierw ma wątpliwości, czy da radę, czy sobie poradzi z tym, bo się
czuje taki niegodny tego zaproszenia, a później czuje się szczęście,
chociaż czasem „krzyże” jak w każdym życiu.



Red.: Gdzie siostra najlepiej się odnajduje, w jakim miejscu ?
S. Przy  Panu  Bogu.  Kiedy  jestem na  adoracji,  kiedy  jestem  przy
Najświętszym Sakramencie, tam się najlepiej czuje.
Red.: Czy ma siostra jakieś hobby ?
S.: Mam! Lubię bardzo tańczyć, lubię śpiewać. Lubię też chodzić po
górach, jeździć rowerem. Mam dużo różnych pomysłów na życie, ale
nie zawsze mam na to czas.
Red.: Czy siostra pracuje z dziećmi ?
S.: Tak!  Pracuje  z  dziećmi  w przedszkolu,  ale  teraz  już  trochę  
w mniejszym stopniu,  no  bo  jak  już  zrobili  mnie  tym dyrektorem
przedszkola to co mam zrobić, muszę pilnować jeszcze papierków.
Red.: Jaką rolę sprawuje siostra w klasztorze ?
S.: Jestem siostrą  służebną.  Niektórzy  nazywają  to  przełożoną,  
a u nas się nazywa służebna, bo mamy służyć innym i być dla innych.
Red.: Czy zajmuje siostra jakieś stanowisko ?
S.: No stanowisko to jest dyrektor przedszkola.
Red.: Jak siostra została dyrektorką ?
S.: To przydzielają właściwie przełożeni, wyznaczają, pytają się czy
chcesz  podjąć  takie  zadanie  i  wtedy  idzie  się  do  takiej  służby.
Czasami  dostajemy  zmiany  i  w  różnych  miejscach  jesteśmy,  nie
zawsze w tym samym miejscu.



Red.: Dziękujemy  bardzo  za  wywiad  i  za  ciekawe  i  wspaniale
prowadzone rekolekcje.
S.: Bardzo dziękuję.
                                           
                                                

Wywiad przeprowadziły Julia Podjacka i Weronika Olszewska



ŻYCZENIA  ŚWIATECZNE 

Wesołego zajączka, co po stole bryka. 
Smacznościami wypełnionymi, 

Świątecznego koszyka. 
Smacznego jajka, mokrego dyngusa. 

Radości płynącej, 
ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

Pogody ducha oraz niezapomnianych chwil, 
spędzonych przy wspólnym stole 

z najbliższą rodziną. 

Spokojnych Świąt Wielkanocnych 
życzy wszystkim czytelnikom 

Redakcja “Zwariowanej siódemki” 



TRADYCJE 
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

NA KOCIEWIU

Jak to się spędza Wielkanoc na Kociewiu! 
A jest o czym opowiadać!

Już w  Wielki Czwartek działy się na Kociewiu ciekawe rzeczy.
Palono  wtedy  "Judaszowe  ogniska".  W  gospodarstwie  palono
wszelkie śmieci, suche trawy i chrusty. W tym okresie nie było
sucho, więc podpalone odpady nie buchały płomieniem, tylko tliły
się i mocno kopciły. Dym wił się ciężko po ziemi i roznosił powoli
po okolicy gryząc wszystkich w oczy. Wlokły się takie "judasze"
przez cały dzień i psuły nastroje. Jednak gdy pogoda okazywała
się  ładna  i  słoneczna,  dym  unosił  się  ku  górze,  ku  niebu.  Wg
kociewskiej  przepowiedni,  takie  zachowanie  "judasza"  mogło
oznaczać jakieś nieszczęście.
Wielki Piątek to czas zadumy i postu. W ten dzień nie wypadało
głośno  się  śmiać  i  bawić,  unikano  wykonywania  ciężkich  prac



domowych,  a  także  szczególnie  przestrzegano  zasad  ścisłego
postu, więc jadano tylko suchy chleb i pito wodę. Na obiad był
śledź w śmietanie i ziemniaki. Proste, postne danie. 

W  Wielką  Sobotę gospodynie  piekły  tradycyjny  wielkanocny
chlebek nazywany Paską, która była wypiekana z razowej mąki
pszennej, gryczanej albo żytniej. Przy wyrabianiu ciasta należało
zachować  bezwzględną  ciszę  (co  w  przypadku  kobiet  mogło
okazać się bardzo trudne) i do tego w izbie nie mógł przebywać
żaden  mężczyzna.  Chłopcom,  którzy  zignorowali  tę  tradycję
groziła przykra dolegliwość, a dorosłym mężczyznom siwe wąsy.
Zadaniem młodych mężatek było posmarowanie chlebka słoniną i
przyozdobienie  go  znakiem  krzyża.  Ciekawa  rzecz  -  jeśli  w
kościele  doliczono  się  24  przypalonych  chlebków,  mogło  to
oznaczać upalne lato!
W ten dzień barwiono jajka poprzez użycie tego, co daje matka
natura. Żółty kolor otrzymywało się dzięki liściom brzozy, olchy,
kory  szakłaka  i  młodej  jabłoni.  Kolor  czerwony  można  było
uzyskać z kory kruszyny i dębu oraz z łupin cebuli. Marchew i
dynia  barwiły  na  pomarańczowo.  Bordowy  kolor  dawała  gorąca
kąpiel w łupinach orzecha. Tarnina dawała kolor niebieski, a różne



zioła czy listki oziminy zmieniały bladą skorupkę jajka w zieloną.
Tradycję kraszenia jajek siłami natury do dziś kultywuje się na
Kociewiu, używając przede wszystkim łupin cebuli. 

A co tego dnia robili gospodarze? Też malowali, ale co innego.
Znaczyli  krzyże  nad  wejściem  do  domu  oraz  na  wszystkich
budynkach  gospodarczych,  za  pomocą  węgla  z  przydomowego
paleniska.
Piękna  sprawa  miała  miejsce  w  okolicach  północy.  Młode
dziewczęta w ciszy szły do najbliższego strumienia i zanurzały
się w wodzie. Następnie nabierały wodę do dzbanów i zanosiły do
domów. Taka woda mogła uzdrawiać chorych na duszy i ciele.
Po  sobocie  nadchodziła  Niedziela  Wielkanocna, czyli  Dzień
Zmartwychwstania  Pańskiego.  Na  znak  tego  wydarzenia  już  o
świcie  wybierano  się  na  Rezurekcję  czyli  szczególne
nabożeństwo  połączone  z  procesją,  podczas  której  młodzież
mocno  hałasowała  naśladując  grzmoty  i  trzęsienia  ziemi
towarzyszące  otwarciu  Pańskiego  Grobu.  Po  tym  wydarzeniu
wracano do domu i rozpoczynało się uroczyste śniadanie w gronie
rodzinnym.  Dawniej  nie  święcono  śniadaniowych  pokarmów  w
kościele.  To  gospodarz  domu  kropił  potrawy  za  pomocą
wierzbinowej gałązki umoczonej w święconej wodzie.



 Na  stołach  znajdowały  się  same  smakowitości.  Oczywiście
czołowe miejsce zajmował koszyk z jajkami i baranek z cukru czy
formowany  z  masła.  Poza  tym  podstawą  śniadania  był  chleb,
wędliny, sery, chrzan, ciasto i sól. W dobrym gospodarstwie nic
się nie mogło zmarnować, tak więc skorupki od jajek zakopywano
w ogródkach i pod drzewami w sadach, by odstraszały szkodniki i
wzmacniały rośliny.
Tego dnia  uciechę miały  szczególnie  dzieci,  bo przychodził  do
nich  Wielkanocny  Zajączek,  który  na  polu  czy  w  ogrodzie
zostawiał słodkie niespodzianki i malowane jajka. 

Po niedzieli mamy  lany poniedziałek.     Na Kociewiu był to dzień
bolesnej zabawy. Od samego rana szmagano witkami brzozy po
nogach.  

  



                                       Opracowano na podstawie wiadomości z Internetu “KOCIEWIANKA”

SPOTKANIE  Z JAY'EM  COHEN'EM

  



  W poniedziałek 21.01.2019 r. na języku angielskim spotkaliśmy
się z Jay’em Cohen’em. Jay jest znajomym pani Ani Poniewskiej 
i  pochodzi  z  Nowego  Yorku.  Na  spotkaniu  dowiedzieliśmy  się
dużo o jego rodzinie, dalekich podróżach (na przykład do Indii) 
i  samych  Stanach.  Dzięki  znajomości  języka  angielskiego,
byliśmy  w  stanie  swobodnie  rozmawiać  z  naszym  gościem.
Spotkanie z tym miłym człowiekiem będziemy wspominać bardzo
długo.  Szkoda,  że  Ameryka  jest  tak  daleko  i  Jay  nie   może
częściej nas odwiedzać. 

ENGLISH VERSION

On Monday 21st January 2019 we met Jay Cohen. The guest is
Mrs Ania’s close friend and he comes from New York. Through
this  meeting  we  learned  a  lot  about  his  family,  travels  (for
example to India) and especially about the USA. Thanks to our
knowledge we managed to make a conversation with our guest.
We will remember a meeting with so nice man for a really long
time! It’s a pity that America is so far from Poland and Jay can’t
visit us often. 
                                                          

                                                                                          Opracowała Anna Poniewska



KONKURS PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ
ANGLOJĘZYCZNEJ

  Powróćmy do tematyki świątecznej.  11.12. 2018 r. w SP nr 8 
w  Tczewie  odbył  się  Konkurs  Piosenki  Świątecznej
Anglojęzycznej. Nasza szkoła wystawiła swoich reprezentantów.
Jeszcze  milej  nam  o  tym  pisać,  gdyż  dziewczęta  otrzymały
nagrody – każda w swojej kategorii: 
Nina Pokorska (Ia) zajęła III miejsce w kategorii klas I-III.

 Natomiast Adrianna Markowicz (VIIIa) i Zuzanna Sawczak 
(VIIIb) zajęły II miejsce w kategorii klas IV-VIII. 



Serdecznie gratulujemy!

                                                                                            Opracowała Anna Poniewska



KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
 
 07.02.2019 r.  trzy uczennice z naszej szkoły wzięły udział  w
Konkursie Piosenki Obcojęzycznej organizowanym przez SP 1 w
Tczewie. Reprezentowały nas: 
Alina Myrda (5a) z piosenką w języku francuskim „Jamais Sans
Toi”, 

Alicja Surdacka (6b) śpiewała piosenkę w języku hiszpańskim 
„Flores” 

oraz Zuzanna Sawczak (VIIIb) z hiszpańską piosenką „La 



Llorona” z filmu „Coco”. 

Jury miało  ciężki  orzech do zgryzienia,  gdyż poziom konkursu
okazał się wysoki. Dlatego tym bardziej cieszyłyśmy się, że do
reprezentantki naszej szkoły - Zuzi -  trafiła statuetka za 
I miejsce w kategorii klas VI - VIII. 



Zuzia również skradła serce publiczności i w tej kategorii także
otrzymała  nagrodę.  Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów!
Olé!

                                                                                   
                                                                                     Opracowała Anna Poniewska



WYWIAD Z NAUCZYCIELKĄ JĘZYKA
ANGIELSKIEGO – PANIĄ ANNĄ JURCZYK

Red.: Witamy Panią bardzo serdecznie. Mamy prośbę, czy udzieli Pani
wywiadu do Gazetki Szkolnej?
A.J.: Ja także witam Was gorąco. Oczywiście, chętnie odpowiem na
Wasze pytania.

Red.: Gdzie Pani wcześniej pracowała?
A.J.: W prywatnej szkole językowej Bright.
Red.: Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
A.J.: Czytać książki, podróżować, spędzać czas z rodziną.
Red.: A jeśli mówimy o rodzinie, to ile ma Pani dzieci?
A.J.: Mam córkę.
Red.: Wiemy, że była Pani uczennicą “siódemki”, jak w związku z tym
czuje się Pani pracując ze swoimi dawnymi nauczycielami?
A.J.: Wracają miłe wspomnienia, kiedy spotyka się te same twarze po
tylu latach.



Red.: Co Panią skłoniło do pracy w zawodzie nauczyciela?
A.J.:  Od dziecka chciałam pracować w tym zawodzie i  tak też się
stało.
Red.: Jak się Pani pracuje w naszej szkole?
A.J.: Bardzo dobrze. Panuje tu miła i sympatyczna atmosfera.
Red.: Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?
A.J.: Biologia.
Red.: A co Pani sądzi o naszych uczniach?
A.J.:  Uczniowie  są  bardzo  pomocni  i  sympatyczni.  Zdarzają  się
również trudne sytuacje, ale myślę, że wszystko jest do wyjaśnienia.
Red. : Gdyby nie była Pani nauczycielką, to gdzie by Pani pracowała?
A.J.:  Myślę,  że  jako  przewodnik  turystyczny,  gdyż  uwielbiam
podróżować. 
Red.: Jakie są pani marzenia?
A.J.: Wycieczka do Tajlandii i Japonii.
Red.: Serdecznie dziękujemy za wywiad i  życzymy wielu sukcesów i
satysfakcji w pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym. 

                     
                                                 Wywiad przeprowadziły Julia Podjacka i Weronika Olszewska



MOJA  PASJA
Maja Maras – uczennica klasy VI B.

   

Jestem  Maja,  mam  12  lat  i  uczeszczam  do  Szkoły  Muzycznej  1
stopnia im.Janiny Garści w Tczewie.

Próbowałam dostać się do niej trzy razy i za czwartym wreszcie mi
się udało. Do szkoły muzycznej dostałam się dnia 13.10.2015r., teraz
jestem w 4-tej klasie i gram na wiolonczeli. Pierwsze trzy lata były
dosyć  łatwe,  ale  już  jak  zaczął  się  czwarty  rok,  to  doszły  nowe
zajęcia, a za rok dojdzie mi jeszcze drugi instryment – pianino. 

Na razie idzie mi dobrze, zobaczymy co będzie dalej.

 Muzyka sprawia mi przyjemność i mimo wysiłku i pracy daje mi dużo
radości i satysfakcji.

                                                                  Opracowała Maja Maras



NIETYPOWE ŚWIĘTA W
KWIETNIU

1.04. - Prima aprillis 
        Międzynarodowy Dzień Klauna

      

2.04. - Międzynarodowy Dzień  Książki Dla Dzieci
           Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
3.04. - Dzień Tęczy
4.04. - Światowy Dzień Szczura
           Światowy Dzień Geografa
           Dzień Marchewki
5.04. - Dzień Grzeczności za Kierownicą
6.04. - Międzynarodowy DzieńWalki na Poduszki
           Światowy Dzień Sportu



7.04. - Dzień Bobrów
           Światowy Dzień Zdrowia
8.04. - Międzynarodowy Dzień Romów
9.04. - Światowy Dzień Gołębia
10.04. - Dzień Lotnictwa Wojskowego
            Dzień Rodzeństwa
11.04. - Dzień Radia
            Dzień Osób z Chorobą Parkinsona
12.04. - Dzień Chomika
            Dzień Czystych Okien
            Dzień Czekolady

13.04. - Dzień Scrabble
            Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej                           
14.04. - Niedziela Palmowa
            Dzień Ludzi Bezdomnych
            Dzień patrzenia się w niebo         
15.04. - Światowy Dzień Trzeźwości
            Światowy Dzień Sztuki 
16.04. - Dzień Sapera
            Światowy Dzeń Walki z Niewolnictwem Dzieci
17.04. - Światowy Dzień Kostki Rubika 



18.04. - Wielki Czwartek
             Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 
19.04. - Wielki Piątek
             Dzień Czosnku
             Dzień Rowerowy

20.04. - Wielka Sobota
             Dzień Płyty Winylowej 
             Światowy Dzień Cyrku
21.04. - Wielkanoc 
22.04. - Poniedziałek Wielkanocny 
23.04. - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
             Dzień Języka Hiszpańskiego
24.04. - Europejski Dzień Śniadania
             Dzień Immunologii
25.04. - Światowy Dzień Malarii         
             Dzień DNA
             Światowy Dzień Pingwina 
26.04. - Światowy Dzień Własności Intelektualnej
             Dzień Drogowca i Transportowca 
27.04. - Światowy Dzień Grafika



            Dzień Florysty
            Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii
28.04. - Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego

       

             Dzień Sera Camembert
29.04. - Międzynarodowy Dzień Tańca
             Dzień Solidarności Miedzypokoleniowej
30.04. - Międzynarodowy Dzień Jazzu
             Ogólnopolski Dzień Koni
            Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

                                                                Od redakcji



RECENZJE  DO  NOWYCH  KSIĄŻEK
ZAKUPIONYCH  W  RAMACH
"NARODOWEGO  PROGRAMU
ROZWOJU  CZYTELNICTWA"

    W tym numerze chcemy zachęcić wszystkich do przeczytania 
książki Elżbiety Safarzyńskiej pt.: "Tęcza".

Książka ta skierowana jest dla klas VII i VIII. 
Ania,  dziewczyna  z  dobrego  domu,  osoba  praktycznie
bezproblemowa,  inteligentna  i  zaradna  –  zamienia  sie  nagle  
w potwora. W kogoś, dla kogo liczą się tylko narkotyki. 
Dlaczego?
W tej  książce  pokazano,  że  czasami  tak  naprawdę wystarczy
pozornie nieistotny drobiazg, jakiś szczegół niby bez znaczenia,
który może odmienić nasze życie na zawsze. Pytanie tylko, czy



odmieni je na lepsze?
Ania zakochuje się  bez pamięci  w koledze ze szkoły  –  Pawle  
i w całej swojej naiwności oraz wielkiej miłości do niego wierzy,
że odmieni  chłopaka i  wyciągnie z bagna w jakim tkwił  do tej
pory. Dziewczyna jest przekonana,że jej uczucie jest w stanie
zawrócić go z drogi, którą obrał. 
Niestety... 
Okazuje się, że nie wiadomo kiedy sama zaczyna nią podążać... 

Zapraszamy do lektury!!!    

                                         

                                                                            Opracowało Koło Przyjaciół Biblioteki



STREFA  ŚMIECHU

 

 Idzie zaj czek przez las i niesie pod pach  teczk . Spotyka go wilk i ą ą ę
pyta:
- Co tam niesiesz?
- Swoj  prac  magistersk .ą ę ą
- Ha! A jaki temat?
- "Zaj c najgro niejszym zwierz ciem w lesie"ą ź ę
- No! Ty chyba sobie kpisz!
- To chod  za krzaczek!ź
Wpadaj  za krzaczek, s ycha  straszliwy omot, skowyt. Po chwili zza ą ł ć ł
krzaczka wypada wilk z ob dem w oczach, sier  z niego prawie zdarta... łę ść
Po chwili wychodzi zaj c, a za nim nied wied . Misio poklepuje zaj ca po ą ź ź ą
plecach i mówi:
- Widzisz zaj czku! Nie jest wa ny temat pracy magisterskiej, tylko ą ż
promotor. 



 

 

Rozmowa dwóch jajek:
- Ju  nied ugo Wielkanoc...ż ł
- Masz racj , a  mi g upio jak sobie ę ż ł
przypomn , jak si  nabijali my z ę ę ś
karpi...

 Przed wi tami wielkanocnymi zaj czek, odwiedzaj c ś ę ą ą
nied wiedzia, wr czy  mu wielkanocn  pisank .ź ę ł ą ę
 Gdy misiek wzi  j  w apy, pisanka wybuch a i ął ą ł ł
wybi a mu wszystkie z by. Zaj czek patrzy na ł ę ą
nied wiedzia i mówi:ź
- Co tak g b  otworzy e ? Nigdy nie widzia e  kinder-ę ę ł ś ł ś
niespodzianki? 



 

 Gazetkę redagują pod opieką pani Zdzisławy Mszanowskiej:
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  Opracowanie graficzne – pani Dorota Żyśko.                                    


