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       Dominika i Łucja z 6b
      przepytały św. Mikołaja

- Jaki kolor ubranek mają
elfy, które zajmują się
pakowaniem prezentów?
– Zielona czapka z
czerwonym pomponem,
białe szpiczaste buty,
zielony płaszczyk z
czarnym pasem oraz
czerwone spodenki.
– Ile reniferów ciągnie
Twoje sanie?
- Dziewięć reniferów:
Comet, Blitzen, Dasher,
Cupid, Prancer, Vixen,
Donner, Rudolph, Dancer.
- Ile metrów ma choinka w
wytwórni prezentów?

- Mamy kilkaset choinek,
ale ta w głównym korytarzu
ma 5 metrów.
-  Jaka jest Twoja ulubiona
potrawa wigilijna?
– Hmmm... pierniczki,
najlepiej udekorowane
lukrem i posypką.
- Czy Ty też dostajesz
prezenty pod choinkę?
- Jak zostawiam but, to
każdy z 50 tysięcy elfów
zostawi po sobie drobny
ślad.

-Halo, słucham?
-Cześć Paulina, tu Julia.
-O! Julia! Co się stało, że do
mnie dzwonisz? Przecież
widziałyśmy się dzisiaj w
szkole.
-Ojej! Nic się nie stało, po
prostu muszę się z kimś
podzielić moją radością.
-A z czego tak się
cieszysz?
-Oczywiście ze świąt, 
a szczególnie z tego
jednego, jedynego dnia 
w roku.
-Masz rację. Na ten dzień
tak strasznie się czeka.
TY TEŻ NIE MOŻESZ SIĘ
DOCZEKAĆ TAK JAK MY?

Kuba Wróbel 4b

                            Niech te święta spokój Wam przyniosą, 
                             a radość chodzi za Wami krok w krok.
          Niechaj dostarczą tyle optymizmu, by starczyło na cały Nowy Rok.

Oto Waszych rękach 
świąteczny numer
pisemka. Trochę
wiadomości, humoru,
świąteczne inspiracje,
a przede wszystkim
dużo baśni 
i magicznych historii...

Szkoła już przygotowała się
na święta. Hol zdobi piękna
choinka z ozdobami
wykonanymi na technice
przez naszych uczniów. 
W każdym zakamarku
świąteczne niespodzianki.
Oby ten magiczny nastrój
trwał jak najdłużej... 

blask szkolnej choinki

Wesołych Świąt

W Polsce choinka pojawiła
się dopiero na przełomie
XVIII i XIX wieku, a
przywędrowała z Niemiec.
Początkowo dekorowanie
choinki przyjęło się tylko w
miastach. Na wsi długo
dominowała ludowa ozdoba,
tak zwana „podłaźniczka”.
Była to ucięta gałąź  sosny,
świerku lub jodły wieszana
pod sufitem. Na niej również
wieszano dekoracje, które
potem znalazły się na
choince.

                  Kiedy choinka pojawiła się 
                       w polskich domach?

fot. Anna Nowak - Grad

.
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W tym numerze gazetki opowiemy Wam trochę o naszych
ulubionych pomysłach na dekoracje świąteczne...

. .

                    Jadzia z 4b na spotkaniu z Juliuszem Kublem,
                autorem "Małego Księcia" w gwarze wielkopolskiej

Dnia 3 grudnia w
Bibliotece Raczyńskich
na placu Wolności
odbyło się spotkanie 
z panem Juliuszem
Kublem. To on
stworzył postać
Starego Marycha.
Blubrów Starego
Marycha, czyli
zabawnych opowiastek
w gwarze poznańskiej,
nasi rodzice słuchali w
radiu. Spotkanie, w
którym brałam udział, 

było związane z 
promocją książki
"Książę Szaranek". 
To znany nam
wszystkim "Mały
Książę"
przetłumaczony na
gwarę wielkopolską! 
Oto fragment:
- Tej, jo ciebie proszę...
nagrygol mi baranka.
- Co chciołeś?
- Nagrygol mi
baranka... 
Zachęcam do lektury!

            GARŚĆ CIEKAWOSTEK O ŚWIĘTACH I NOWYM ROKU
                             WYSZUKAŁ KUBA WRÓBEL Z 4B

Boże Narodzenie ma swoje początki w pogańskich świętach takich jak
Saturnalia (obchodzone od 17 do 23 grudnia), Kalendy (początek stycznia)
lub święta Sol Invictus (25 grudnia). Kościół sprzeciwiał się kultywowaniu
tych świąt, dlatego w tym czasie zaczęliśmy obchodzić dni narodzenia
Chrystusa.
Kolacja wigilijna jest odbiciem wierzeń słowiańskich, zaadoptowanych
przez Kościół, w okresie średniowiecza. Pierwotnie kolacja była ucztą
ofiarną składaną w darze mieszkańcom zaświatów, czyli duchom.
W Polsce ludzie składają sobie życzenia „ do siego roku” znaczy to tyle, 
co „do następnego, dobrego, szczęśliwego roku”.

W przeddzień Nowego roku w Chinach je się ryby
i ciasteczka ryżowe malowane na czerwono. Na
taki sam kolor maluje się domy
i w ten sposób odpędza się zło.
W Belgii i Holandii dzieci starają się uwięzić
rodziców w pokoju. Dobijanie się do drzwi nie
odniesie skutku, jeśli wcześniej rodzice nie
wykupią się noworocznymi prezentami.
W Szwecji o północy przed dom wystawia się
talerz z zupą specjalnie przygotowaną na tę
okazję. Ma ona smakować dobremu duszkowi
Nissenowi. Wtedy duszek zrobi wszystko, aby
Nowy Rok był dla rodziny dobry.

Łucja, Dominika
i Dobrochna z 6b:
1.  Bałwan zrobiony
z   białej skarpetki
Potrzebujemy: białą 
skarpetkę , kilka
guzików, wstążkę,
ryż bądź kaszę,
szpilki z kolorową
główką i  nitka. Do
skarpetki wsyp ryż
albo kaszę. Na samej
górze zwiąż nitką.
Ponad połową zwiąż
wstążką- to będzie
szalik. Guziki
przyczep za pomocą

szpilek. Zaczep
szpileczki jako oczy i
czerwony nosek.
2.  Styropianowa
choinka.
Potrzebujemy:
styropianową
choinkę, jutowy
sznurek, klej, szpilki,
rafię, gwiazdki z
podklejanym dnem,
anyż. Styropianową
choinkę obwiąż 
sznurkiem.  Rafię
zawiąż w kokardki i
przyczep do choinki
szpilkami. Przebij

anyż szpilką i
przyczep do choinki.
Przyklej gwiazdki. 
3.  Bombka 
w cekiny.
Potrzebujemy:
styropianową
bombkę, szpilki i
cekiny. Przez środek
cekina przełóż
szpilkę. Przybij do
bombki szpilki z
cekinami.  Rób tak,
aż zapełnisz całą
bombkę.
Piotr z 4a:
4. Mały guziczkowy
bałwanek. 

Żeby go zrobić,
należy znaleźć dwa
guziki (jeden większy
od drugiego.) Wziąć
ten mniejszy i obrócić
go wklęsłą stroną do
swojej twarzy.
Przykleić do kartki i
włożyć do dwóch
dziurek obok siebie
czarną plastelinę. Tuż
pod górną kulą
umieścić drugi guzik,
tym razem obrócić go
wypukłą stroną do
twarzy i też przykleić.
Wyciąć kapelusz

i szalik po czym
przykleić je do kartki. 
5. Kartki świąteczne
Złóż kartkę na pół.
Zrób z 4 różnej
wielkości pasków
papieru harmonijkę.
Końce przyklej do
dwóch połówek
papieru. Spójrz na
zdjęcie obok. To
ułatwi pracę.  

propozycja nr 5

propozycja nr 4

propozycja nr 1

fot.Jadzia Kochańska fot. Jadzia Kochańska

.

.
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                                             Marysia Białas z 5b
BABA JAGA JAGA I PRZEKLĘTA MIOTŁA

Dawno temu żyła sobie pewna wstrętna Baba Jaga o imieniu Jaga, a
właściwie Jadwiga. Pewnego ranka, gdy otworzyła drzwi, by zobaczyć, czy
przyszły jakieś listy, potknęła się o coś dziwnego. Była to długa i cienka
paczka obwiązana białą wstążką. Gdy Jaga otworzyła paczkę, zobaczyła
przepiękną, czarną, błyszczącą miotłę. Od razu pobiegła założyć swoje
najlepsze łachmany oraz beret. Wskoczyła na miotłę i poleciała. Unosiła się
nad  lasem, widziała Czerwonego Kapturka i Śnieżkę. Aż nagle miotła
zaczęła wariować, kręciła się w kółko, obracała i próbowała zrzucić Jagę. W
końcu miotła dostała zawrotów szczotki, straciła równowagę i leciała w dół.
Leciała, leciała, a przerażona Jaga nic nie mogła zrobić. Aż w końcu wpadły
razem przez dach do domku czterech świnek. Świnki prawie zemdlały ze
strachu, Baba Jaga wyglądała bowiem strasznie, o wiele gorzej niż zwykle.
Świnki zapytały:
- Co tu robisz? Jakim cudem się tu znalazłaś, Jago? 
- To przez tę przeklętą miotłę - odpowiedziała Jaga. 
- Jaką miotłę?
- Tę, na której tu przyleciałam - odrzekła Jadwiga, rozglądając się wokoło. 
- Ale nie widzę tu żadnej miotły - powiedziała największa ze świnek. 
- Co? Ale przecież tu była! To niemożliwe, żeby nagle zniknęła - Jaga
zaczęła nerwowo chodzić po domku i zaglądać w każdy kąt.
- Chodź, zaparzymy ci ziółek na uspokojenie i pogadamy - powiedziały
niemal chórem świnki. 
- Nie chcę nic od was! Nie zadaję się z nikim  oprócz mojego nietoperza
Stracha - krzyczała głośno Baba Jaga, czym wzbudziła strach gospodarzy.
- Ale jak teraz wrócisz do siebie?- odważyła się w końcu zapytać jedna ze
świnek.
-  Poradzę sobie - warknęła niegrzecznie Jaga i wybiegła z domku. 

Świnki, mimo lęku, poszły za nią, aby zobaczyć, czy sobie poradzi. Jak się
wcześniej spodziewały, Jaga nie wiedziała, co zrobić. Szukała miotły, a w
końcu usiadła obok chatki, zdjęła beret i zaczęła nerwowo szarpać jego
antenkę. Świnki podeszły cicho i spytały ponownie, czy jej pomóc. Jaga
spuściła głowę i szepnęła:
- Przepraszam, że na was nakrzyczałam, wybaczycie mi. Nie wiem, co
robić.
- Coś wymyślimy. A teraz chodź na herbatkę, potem pójdziemy do miasta,
znamy fantastyczny sklep z porządnymi miotłami. Prowadzi go nasz
przyjaciel.
Gdy wypili herbatkę, poszli do sklepu. Kupili miotłę. Była ładna,  biała z
brązową szczotką. Jaga promieniała ze szczęścia. Nie wiedziała, jak może
odwdzięczyć się świnkom. Ta przygoda zbliżyła ich, zaprzyjaźnili się. Baba
Jaga pożegnała się i rozpoczęła podróż do domu. Ale droga powrotna bardzo
różniła się od poprzedniej. Lecąc nad lasem znów zauważyła Czerwonego
Kapturka, a także śledzącego go wilka. Jaga momentalnie zeskoczyła z
miotły, przegoniła wilka i ostrzegła dziewczynkę w czerwonej czapeczce.
Leciała dalej. Gdy była blisko domku siedmiu krasnoludków, postanowiła
odwiedzić Śnieżkę. Zajrzała przez okienko i ujrzała Śnieżkę leżącą na ziemi.
Weszła do środka i próbowała ją obudzić. Po chwili poczuła zapach mikstury
usypiającej. Rozejrzała się wokół i dostrzegła nadgryzione jabłko. To ono tak
pachniało! Szybko wyjęła ze swej torby antidotum i podała Śnieżce. Ta
natychmiast się ocknęła. Żegnając się z Jagą, podarowała jej pięć słoiczków
konfitury jagodowej.
W końcu Jadwiga dotarła do domu. Była wycieńczona, ale długo nie mogła
zasnąć. Myślała o swojej dzisiejszej przygodzie i nowych przyjaciołach.
Uznała, że nie chce już być złą Babą Jagą o imieniu Jaga.
- Jadzia... jak to ładnie brzmi - mruknęła, zasypiając, a na jej twarzy malował
się uśmiech.

                                                                       Rozbójnik z Poznania 
  Dawnymi czasy, kiedy w naszym kraju rozległe były bory, raz po raz rozbójnicy prowadzili w nich
brzydkie swoje rzemiosło. Dokazywał w samym Poznaniu i w okolicach rozbójnik, a przy tym i oszust,
czyli po niemiecku tak zwany hochsztapler. Był to Gałgański. Oczywiście, że to było nazwisko
przybrane, nikt dokładnie nie wiedział, jak się nazywa. Przybierał zawsze szlacheckie nazwiska, gdyż
głównie polował na szlachtę i to najchętniej w Poznaniu. Rozbijał się także po lasach z szajką
dobranych rabusiów, ale tylko czasami, aby zatrzeć ślad po sobie, szczególnego jednak zamiłowania
do niebezpiecznego i niewygodnego życia po lasach nie posiadał. Gałgański znał, oprócz polskiego
języka, francuski, niemiecki i rosyjski, co mu ułatwiało wstęp w różne koła towarzyskie. Był przy tym
przystojny, miał salonowe maniery, a że służył wojsku, łatwo zawierał znajomości z wojskowymi.
Oprócz wykwintnych form towarzyskich, posiadał dość gruntowne wykształcenie. Pochodził z dobrego
domu szlacheckiego, ale straciwszy rychło majątek i pozbawiony zasad moralnych oraz chęci do
pracy, puścił się w lekkie życie. O tym mniemanym Gałgańskim krążyły liczne mity i opowiadania.
Najchętniej Gałgański lubił zaprzyjaźniać się z młodymi paniczami, którzy obfitowali w pieniądze.Służył
im radą i pomocą, ułatwiał znajomość z pięknymi kobietami, sekundował w pojedynkach, a nawet sam
pojedynkował się chętnie za swych znajomych, co mu łatwo przychodziło, przy tym był mistrzem w
władaniu pałaszem i szpadą. Samo przez się rozumie, że bawił także młodzików grą w karty, bo i w
tym kierunku doprowadził do wielkiej biegłości. Wygrywał dużo, toteż prowadził dom otwarty i wesoły.
Nieraz stracił w jednym dniu sto talarów i więcej. Używał świata, to prawda, ale wspomagał też często
biednych.

Jakub Szlachta 5b

LEKTURA NA ŚWIĄTECZNE DNI...
Teksty uczniów klasy piątej biorą udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim "BaśnioBranie"
w ramach projektu "Baśni bajanie - ze słowiańskiej duszy"

Światowid - słowiański bóg

Wodnik z wierzeń słowiańskich

.
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                                                                  Opowiadanie fantastyczne
                                                                        " Czas zniszczenia"
  Dawno temu w wielkim mieście żył sobie człowiek o imieniu Worrior. Pewnego dnia chciał uwolnić
swojego dawnego przyjaciela o imieniu Mind. Aby tego dokonać, najpierw musiał ukraść gwiazdę
Neteru, która była pilnie strzeżona w bazie wojskowej na górze Karabor. Gdy już mu się to udało,
wybrał się do starej opuszczonej fabryki teleporterów, gdzie znajdował się więzienny portal Kaidru, w
którym uwięziony był Mind.
Po umieszczeniu gwiazdy Neteru w odpowiednim miejscu, portal  został otwarty i wyszedł z niego
Mind. 
-Siema Mind - powiedział Wrrior.
 -Siema Worrior - powiedział Mind.- Dzięki za uwolnienie. Myślałem, że spędzę tam kolejne tysiąc lat.
Nienawidzę tej ludzkości!-dodał.  
- Od czego ma się przyjaciół – odpowiedział Worrior. - Ja też za nimi nie przepadam.
- Zgładźmy ich razem z tą planetą! - wykrzyknął Mind.
- Ok- zgodził się Worrior.
- Mind, masz jeszcze swoją armię mordorów? - spytał Worrior.
- Oczywiście że tak, a jak tam twoja armia? - dodał Mind.
- Moja armia wordorów jest zwarta i gotowa - odpowiedział Worrior.
- No to zaczynajmy, jak ja to mówię:”czas zniszczenia planety” - powiedział Mind.
Tak zaczęło się zniszczenie całej ludzkości razem z planetą Zendor.
Mind i Worrior powrócili do swojego królestwa na planetę  Karaks, gdzie zasiedli na tronach w swoich
wielkich zamkach.

Michał Wałoszek 6a

O wymarzonej gwiazdce i Grochowej Babie
  Była noc. Słońce już dawno zaszło, a na ciemnym niebie po kolei pokazywały się pierwsze gwiazdki. Mała, pięcioletnia Zosia  marzyła o jednej z takich
gwiazdek. Od dawna prosiła rodziców, żeby zamiast normalnych prezentów na urodziny dostała jedną, małą, świecącą gwiazdeczkę, lecz jej prośby zdały
się na nic. Nawet raz napisała list do świętego Mikołaja, aby jej marzenie się spełniło, ale pod choinką nie znalazła gwiazdki. Pewnego dnia ponowiła swoje
prośby. Gdy wróciła z przedszkola, podeszła do mamy gotującej obiad.
- Mamusiu! - powiedziała.
- Tak, słonko? - mama na chwilę przestała gotować i usiadła na krześle.
- Wiesz, zbliżają się moje urodziny i chciałabym dostać na nie gwiazdkę.
- No... zobaczymy, co się da zrobić - powiedziała mama z trochę zmartwioną miną. Wiedziała, że gdy odpowie jej, że to niemożliwe, to jej kochana córka się
rozpłacze. Urodziny Zosi zbliżały się wielkimi krokami. Aż w końcu nastał ten dzień, dzień, w którym dziewczynka przestała już być pięciolatką. Sobotni
ranek wydawał się być wyjątkowy, przez okno wdzierały się promienie słońca, śpiew ptaków i szum drzew. Zosia wstała i idąc do łazienki, napotkała
rodziców. Śpiewali sto lat, a w ręce trzymali małą paczuszkę, był to prezent dla ich sześcioletniej córki. Zosia miała nadzieję, że w paczce jest to, czego
pragnęła. Mamusia i tatuś wręczyli jej prezent i złożyli życzenia. Zosia szybko, z wypiekami na twarzy otworzyła go i... -O nie! Nie ma gwiazdki, to
niesprawiedliwe! Przecież tak was prosiłam! - krzyknęła i wybiegła z domu. Biegła długo. W końcu zmęczona zatrzymała się w małym lesie i położyła na
trawie z obrażoną miną. Zasnęła. Po dłuższej chwili obudziła się. Nad nią stała jakaś starsza pani. Miała ubranie z wysuszonych pęków grochowin, a we
włosach sterczały jej łubinowe badyle.
- Kim pani jest? - spytała Zosia, wycierając resztki łez z twarzy.
- Nazywam się Grochowa Baba - odpowiedziała kobieta i zabrała Zosię za rękę.
- Niech mnie pani puści, muszę wrócić do domu! - dziewczynka krzyknęła, wyrwała się nieznajomej i już chciała uciekać do domu, ale Baba ją zatrzymała.
- Poczekaj kochana, dlaczego płaczesz, coś cię gnębi?
Zosia opowiedziała o wszystkim, co ją dręczyło, że ciągle prosi rodziców o gwiazdkę, lecz oni za nic w świecie nie chcą jej dać.
- Chodź, mam w domu pełno takich gwiazdek, dam ci jedną, zapraszam.
Mała dziewczynka bez zastanowienia poszła tam, gdzie Baba ją prowadziła. Myślała tylko o gwiazdce. W pewnym momencie przystanęły przy małym
domku na skraju lasu. Chatka była niezwykła, cała porośnięta grochem i mchem.
- Proszę, wejdź - Baba otworzyła drzwi i lekko popchnęła Zosię do środka.
Dziewczynka poczuła lekkie znużenie i szybko usiadła na krześle. Była zbyt wycieńczona, by dostrzec, że Grochowa Baba już nie stara się być tak miła jak
na początku.Kobieta powiedziała, że przygotuje coś do zjedzenia. Baba zaczęła kroić ciasto i polewać je połyskującym, jasnym płynem, który znajdował się
w tajemniczej flaszeczce. Przygotowując posiłek, podśpiewywała pod nosem. Dziewczynka nagle poczuła się niepewnie w obcym domu, z dala od
rodziców. Kobieta już miała podać Zosi talerz z jedzeniem, gdy zza okien doszły do jej uszu krzyki rodziców: "Zosiu, córciu, gdzie jesteś?!". Dziewczynka
szybko podniosła się z krzesła, zwinnie ominęła Grochową Babę, która starała się zagrodzić jej drogę i wybiegła. Wystraszona wtuliła się w rodziców: -
Dobrze, że jesteście. Tego dzisiaj pragnęłam najbardziej - powiedziała cichutko.Sześcioletnia Zosia zrozumiała, co w życiu jest najważniejsze, a Grochowej
Babie nie udało się oszukać i otruć niewinnego dziecka. Czy jednak nie czyha na kolejne? Miejcie się na baczności.

MARIANNA ŻMIDZIŃSKA

Baba Grochowa

Baba Grochowa
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                                                                           "Baśń o Babie Grochowej"

Pewnego lata, 26 czerwca, jeden dzień po zakończeniu roku szkolnego, Monika po przebudzeniu szybko zaczęła ubierać. Miała dziś pojechać do babci i
była bardzo podekscytowana. Już chciała wychodzić, lecz zatrzymała ją mama i powiedziała:
- Co się tak spieszysz?
- Do babci! - odrzekła Monika, nerwowo przebierając nogami.
- Ale jest dopiero ósma rano, a my jedziemy o dziesiątej. Zdejmij kurtkę
i chodź do kuchni, zrobimy jakieś fajne śniadanie.
- Dobrze, już dobrze - odparła dziewczynka z lekką nutką rezygnacji w głosie. 
Wreszcie jednak nadeszła wyczekiwana godzina wyjazdu. Monika wraz mamą ruszyły do babci, które mieszkała w niewielkiej wsi. Dojechały w południe.
Zaczęło się rozpogadzać, a promienie słońca przebijały się przez wciąż jeszcze licznie zgromadzone chmury. Monika radośnie przywitała się z babcią i
bardzo szybko pobiegła do swojej bazy, która mieściła się na polu obsadzonym grochem. Zbudowała ja podczas poprzedniej wizyty. Doskonale się tam
bawiła z przyjaciółmi z sąsiedztwa.
Gdy dziewczynka zbliżała się do pola, z daleka zobaczyła dziwną istotę. Miała ona ubranie z wysuszonych pęków grochowin, a zamiast włosów łubinowe
badyle. Monika wystraszyła się i szybko pobiegła do mamy. Opowiedziała ją o dziwnej kobiecie i jej niezwykłym wyglądzie. Mama nie uwierzyła, stwierdziła,
że córce się coś przewidziało i zajęła się dalej szukaniem leżaka, by skorzystać z coraz intensywniejszych promieni słońca. Monika nie dała za wygraną.
Nie mogła przecież nie sprawdzić, czy jej baza, z którą wiązała tyle wspomnień, stoi. Gdy była dość blisko, zwolniła, czuła dokładnie przyspieszone bicie
swojego serca. Znów dostrzegła tajemniczą postać. Mimo obaw podeszła trochę bliżej, skryła się za drzewem, aby się dokładnie przyjrzeć. W pewnym
momencie kobieta zauważyła dziewczynkę i zaczęła iść w jej stronę. Monika przeraziła się i zaczęła uciekać ile sił w nogach. Gdy była w pobliżu domku
babci, krzyknęła:
- Ratunku, pomocy, goni mnie jakaś istota!
Mama wstała z leżaka, aby zobaczyć co się dzieje. Zauważyła znaną z  książek Babę Grochową, która kradła i pożerała dzieci. Podniosła ręce do góry i
otworzyła usta, by coś krzyknąć...
Nagle Monika usłyszała dziwny hałas. Okazało się, że to tylko budzik i cały czas śniła. Mama weszła do pokoju i powiedziała:
- Wstawaj, jedziemy do babci!
- A czy babcia ma groch? - zapytała niepewnie Monika.
- A co, chcesz grochówkę?
- Nie, tylko miałam bardzo dziwny sen.
                                                                                                                                                   Julia Pięta z klasy 5b

Przypominamy, że nasz bohater Kotuś dostał się do świątyni coli i napotkał strażników. Co się zdarzyło
dalej? Przeczytaj...

Strażnicy zaczęli go gonić. Zasapany Kotuś uciekał w stronę świątyni.
-Co?!!! - krzyknęli strażnicy. - Gdzie złota cola?!
Wtedy Kotuś dowiedział się o porywaczach coli. Wyglądali strasznie!!! Dwóch z nich miało głowy,
wiecie kogo? Kotusia!!!  Zrozumiał wtedy, dlaczego strażnicy go gonią. Dowiedział się też o władcy
napojów. Głowa władcy była z MR. MAX-a, brzuch z FANTY, ręce z SPRITE-a, a nogi z COLI. Mistrz
był bardzo miłym napojem, a przede wszystkim miłym ochroniarzem. Kotuś wiedział, że musi odnaleźć
porywaczy i przede wszystkim złotą cole. Tylko tak będzie mógł oczyścić się z zarzutów.
Zadecydował, że wyruszy jutro z samego rana, bo jest trochę zmęczony. Następnego dnia Kotuś udał
się w podróż. Idąc przez góry, Kotuś przybierał formę kozicy i biegał po górach, idąc przez lasy był
wiewiórką, przez łąkę - owcą,pustynię - wielbłądem, sawannę - gepardem. W końcu dobiegł do jaskini
podpisanej: "Skromna baza porywaczy coli". 
"Który z porywaczy podpisuje bazę?" - zastanawiał się. Okazało się, że baza to pułapka. Kotuś wpadł w
wielką metalową sieć. Wołał  z całych sił:
- Kotuś, Kotuś, Kotuś, Kotuś, Kotuś!!! 
I kiedy już tracił wiarę, przylecieli strażnicy coca-coli i miotaczami laserowymi uwolnili
Kotusia.
-Dziękuję!!! - krzyknął Kotuś. - Musimy odnaleźć porywaczy coca-coli!!! I znów ruszył w podróż. 

Co było dalej? Czy Kotuś odnalazł złotą coca-colę? Dowiesz się w kolejnym numerze gazetki.
Piotr Wytykowski 4a

.

.

                 KOTUŚ I STRAŻNICY COLI
                                                                          CZĘŚĆ DRUGA
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PRZEPIS NA CIASTECZKA OWSIANE
Składniki:
•  szklanka płatków owsianych,
•  szklanka mąki pełnoziarnistej,
•  osiem łyżek brązowego cukru,
•  łyżeczka sody oczyszczonej,
•  dwa jajka,
•  pół kostki rozpuszczonego masła,
•  pół tabliczki gorzkiej czekolady,
•  orzechy (dowolny rodzaj, dwie-trzy łyżki)
Wymieszaj wszystko, uformuj ciasteczka. 
Piecz w temperaturze 180 stopni przez 12-14
minut. Poczekaj aż ostygną i SMACZNEGO :)

Piotr Wytykowski 4a
Smacznego!

Chomik syryjski osiąga długość 15-18 centymetrów i wagę 80-150
gramów. Kolory ciała chomika syryjskiego są bardzo różne: czarno-białe,
brązowawe, złotawe i pomarańczowe.Chomiczki mają bardzo dobry słuch.
Słyszenie ułatwiają duże i dobrze rozwinięte małżowiny uszne, które
podczas snu zwierzę kuli i przyciska, aby ciasno przylegały do głowy. 
CIEKAWOSTKA
Chomiki syryjskie bardzo lubią gryźć papier i również rolki od papieru. 
Zamiast wyrzucać, daj je chomikowi ! 

Anastazja Sobczak 4a

co za moc!

Co mówi bombka do
bombki?
- Chyba nas powieszą!
***
Blondynka wraz z
rodziną spędza święta
w domu. Nagle jedno z
dzieci (w ręce
trzymając zimny ogień)
pyta się blondynki:
- Zapalisz?
- Nie, dziękuję, nie
palę.
***
Są święta.  Nagle Jasiu
przychodzi do mamy i
mówi:
-Mamo, choinka się
pali.
-Synku, nie mówi się
"pali" tylko "świeci".
Po chwili Jasiu znów
przychodzi:

-Mamo, a teraz firanka
się świeci.
***
Rozmawiają koledzy
po pracy:
- Jak minęły święta?
- Wspaniale! Żona
serwowała mi same
zagraniczne dania.
- A jakie?
- Barszcz ukraiński,
fasolkę po bretońsku,
pierogi ruskie i sznycle
z kapustą włoską.
***- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!

- Mamo, z mego listu
do św. Mikołaja
wykreśl kolejkę
elektryczną, a wpisz
łyżwy.
- A co, nie chcesz już
pociągu?
- Chcę, ale jeden już
znalazłem w Waszej
szafie.
***
Jaś mówi w szkole, że
chciałby zostać
Świętym Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że
roznosi prezenty? -
pyta nauczycielka.

- Nie. Dlatego, że
pracuje raz w roku.
***
Sekretarka mówi do
zapracowanego
biznesmena: 
- Panie prezesie, zima
przyszła! 
- Nie mam teraz czasu,
powiedz jej, żeby
przyszła jutro! A
najlepiej niech
wcześniej zadzwoni, to
umówisz ją na
konkretną godzinę.

Co to za święta bez piłki nożnej...
Jednym z moich ulubionych piłkarzy jest Paul Pogba, Francuz pochodzenia
gwinejskiego. Jest on najdroższym piłkarzem na świecie. Sprzedano go za
ponad 105 milionów euro do  Manchesteru United. A najciekawsze jest to, że
on już kiedyś grał w Manchester United. Jak to mówią: „Każdy ptak wraca
do swojego gniazda’’. Na boisku potrafi zrobić wszystko, jest bardzo
nieprzewidywalny. Ma świetne uderzenie z dystansu, potrafi strzelić głowa
główką i jest dobrze wyszkolony technicznie.
Może uda mi się kiedyś dojść do takiego poziomu. 

Kuba Lewandowski 5b
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           CHOMIKI SYRYJSKIE
               SAMA SŁODYCZ

      OBY NIE ZABRAKŁO WAM HUMORU
             W TEN ŚWIĄTECZNY CZAS...
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