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„Wszystkie dzieci Mikołaja kochają
Wszystkie dzieci na Niego czekają.”

Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień – 6
grudnia. Wszystkie dzieci już od kilku tygodni odliczały
dni, a od rana z wielką niecierpliwością nasłuchiwały
„Mikołajowych dzwoneczków”. Święty Mikołaj nie
zawiódł  dzieci i nie kazał długo na siebie czekać. Już
po ósmej zawitał do naszej klasy. Jednak jego wizyta
nie trwała długo, bo Mikołaj wiedział, że za drzwiami
czeka na Niego dużo, dużo dzieci. Zdjęcia zrobione z
Mikołajem, będą wspaniałą pamiątką tego spotkania.
B. Wcisło
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Nela mała reporterka
„Nela mała reporterka” to cykl interesujących książek o podróżach do
różnych państw świata oraz o tym, jak się do nich przygotować. Ich autorka
Nela opowiada też o ciekawych rzeczach, które w owym kraju można
zobaczyć lub zwiedzić. Trzeba zwrócić uwagę, że Nela ma dopiero dziesięć
lat. 
W Internecie można zobaczyć jej Facebooka, nawet bez użycia konta.
Podróżuje z rodzicami! Zawsze prowadzi swój dziennik podróży, w którym
opisuje swoje przygody, wkleja widokówki i zdjęcia. Najczęściej podróżuje w
czasie ferii, ale nawet wtedy zabiera ze sobą książki i zeszyty.
Wydawnictwo Burda drukuje i sprzedaje książki Neli.
Adam Wytrwał

Szopki krakowskie
1 grudnia odbył się 74. Konkurs szopek krakowskich. Do tego konkursu
zgłoszono łącznie 162 szopki w tym 42 szopki w kategorii seniorów, 9
szopek w kategorii szopek młodzieżowych i 111 szopek dziecięcych.
Jury konkursu oceniało szopki w trzech kategoriach: kategorii seniorów,
kategorii młodzieżowej i kategorii dziecięcej.
Od 5 grudnia 2016 do 26 lutego 2017 można zobaczyć piękne szopki w
Muzeum Historycznym Miasta Krakowa na pokonkursowej wystawie. Ich
twórcami są amatorzy, dzieci oraz dorośli. Są zrobione przede wszystkim
z kartonu oklejone błyszczącym papierem. Jest to bajkowe połączenie
architektonicznych detali, których pierwowzorem są krakowskie zabytki.
Szopki budzą powszechny zachwyt. 
Adam Wytrwał i Martynka Wnęk

 „Fraszki Na króla”.
Z przyjemnością
pragniemy ogłosić,
że uczniowie klasy
VI c: Borys Śliwiński
i Robert Hessel
znaleźli się w gronie
laureatów konkursu
literackiego „Fraszki
Na króla”
zorganizowanego
przez  Zamek
Królewski  na
Wawelu. Nasza
szkoła została
wyróżniona za
nadesłanie
największej ilości
prac konkursowych.
GRATULUJEMY
SERDECZNIE!!!
 
O królu
Zygmunt I Stary
nasz władca
wspaniały,
złoty wiek wprowadził,
artystów się radził.
/Maks Cwakliński/

Stefan Batory
Imię po ojcu dostałeś,
 królem Polski się
stałeś.

Batory na ciebie
mówili, twoje imię
wiernie czcili.
Z Bożej łaski król
Batory mądrze rządził
krajem żony.
Jagiellonka go
kochała, w zamian
dużo dzieci dała.
Wojna z Rosją – stąd
twa chwała.
Dzięki temu Polska
cała.
/Sara Urbaniak/

O bitwie
Król Sobieski, hetman
wielki,
wojsk przywódca,
budził lęki.
Biedni Turcy i Tatarzy,
Bo pod Wiedniem bój
się zdarzył.
/Kacper Stawowiak/

 O Sobieskim
Na jego widok każdy
Turek bladł
i nikt by na to nie
wpadł,
że otyłość i styl bycia
przyczynią się do 
skrócenia życia.
//Mikołaj Krupiński/

Na Walezego
Przez Henryka
Walezego popadali w
paranoje.
Ponieważ przebierał
się on w damskie
stroje.
Na zmywanie
Mąż Bony, Zygmunt
Stary.
Zapędzał ją, by myła
gary.
/Kinga Malik/

Na Jana III
Sobieskiego
Jan III Sobieski, wódz
nad wodzami,
dowodził dzielnie
polskimi wojskami. 
Turków rozgromił.
Rosjan pokonał
wielu odważnych
czynów dokonał.
/Ewa Lis/

O królu
Król Stanisław
Poniatowski
O kulturę pełen troski
Na czwartkowe
obiady na zamku
warszawskim

Zapraszał literatów,
naukowców,
plastyków
Bo bardziej go
interesowali
Od dyplomatów,
strategów i polityków. 
/Ewa Kamyk/

Na Władysława Wazę
Roku Pańskiego 1632,
dotarła do wszystkich
ta fraza,
iż królem państwa
naszego
zostaje Władysław IV
Waza.
Mężny chłop z dziada,
pradziada,
tak niejedna legenda o
nim powiada.
/Amelia Stawowy/

Na Walezego
Tobie w głowie tylko,
ubrania i moda,
Niechaj to będzie dla
innych przestroga,
Ty jak lis uciekasz do
rodzinnej Francji,
Tylko po to, by mieć
więcej elegancji.
/Miłosz Płonczyński/

B. Arend
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