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Dzień Babci 
i Dziadka

Dla Babci

Dla Dziadka

Ty coś
przepracował
pół wieku bez mała,
gdy od trosk
posiwiała
Ci srebrem głowa
cała.
Dziadziusiu nasz
drogi!
Przyjm dziś od nas
wnuków życzenia:
Niech szczęście dni
Ci opromienia
i rzuca Ci się pod
nogi!
My Twoje wnuczki

i wnuki
z życia Twojego
czerpiemy nauki
- Tak bardzo Cię
Dziadziu kochamy!
U Twych kolan
składamy dziś dary,
Bądź szczęśliwy
Dziadziu,
całusów mnóstwo
Ci damy.

Dzień Dziadka,
rodzinne święto,
obchodzone w
Polsce 22 stycznia
w celu
uhonorowania
dziadków.Święto do
Polski zostało
przeniesione
prawdopodobnie z
Ameryki w latach
osiemdziesiątych
XX wieku i
stopniowo stawało
się coraz
popularniejsze.

DZIEŃ DZIADKA
NA ŚWIECIE: W
Wielkiej Brytanii
święto dziadków
obchodzone jest w
pierwszą niedzielę
października.Dzień
Babci święto
obchodzone dla
uhonorowania babć;
w dzień ten wnuki
składają życzenia
swoim babciom. W
Polsce obchodzone
21
stycznia. Pomysł

utworzenia święta
w Polsce pojawił się
w tygodniku
„Kobieta i Życie” w
1964 roku. DZIEŃ
BABCI NA
ŚWIECIE:
We Francji-święto
ruchome i
obchodzone jest w
pierwszą niedzielę
marca.

.

 Życzę
Tobie,    
Babciu miła,
byś zawsze w
życiu
szczęśliwa
była.
Życzę Ci,
Babuniu, życia
najdłuższego,
pociechy,
szczęścia i
zdrowia
dobrego! .
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 Dzień Ligi Ochrony
 Przyrody

Liga Ochrony
Przyrody...

...Inaczej
mówiąc 

Zajrzyj na
stronę
Ligi
Ochrony
Przyrody: 
Liga
Ochrony
Przyrody

Ekologia ważna
sprawa,
ekologia nie
zabawa.
żeby nam się
dobrze żyło,
żeby było wokół
miło
nie śmieć, nie
niszcz
otoczenia
i na gorsze go
nie zmieniaj.

.

   9 
 stycznia

Liga Ochrony
Przyrody –
ogólnopolskie
stowarzyszenie,
posiadające
status
organizacji
pożytku
publicznego,
 którego celem
jest ochrona
przyrody. 

Jest to
najstarsza

organizacja
ekologiczna w
Polsce.
Założono ją 9
stycznia 1928 i
dlatego właśnie
9 stycznia
wybrano jako
dzień, w którym
celebrujemy
wszystko, co
wiąże się z Ligą
i jej
działalnością. 

Prezesem
Zarządu
Głównego LOP
jest od 2008
roku dr inż.
Ryszard
Kapuściński.

Dziś Liga
Ochrony
Przyrody
propaguje
szacunek dla
tego, co nas
otacza, edukuje

i prowadzi różne
akcje
społeczne. towarzyszenie
wspiera wielu
wybitnych
naukowców.  Młodzieżowe
oddziały Ligi
działają prężnie,
organizują
obozy i zajęcia
edukacyjne dla
młodych
ekologów. 

.

..

.

.

http://www.lop.org.pl/
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Ferie zimowe

Ferie tuż tuż... Pamiętajmy o
bezpieczeństwie

Już
zima

.

.

W tym roku
ferie zimowe
trwają od 30
stycznia do 2
lutego.Jest to
czas lenistwa
oraz dobrej
zabawy.
Podczas ferii
możemy lepić
bałwana,
jeździć na
łyżwach lub na
sankach.
Oczywiście
przy dobrej

zabawie
musimy
zachować
zdrowy
rozdsądek i
pamiętać o
swoim
zdrowiu 

Podczas ferii
musimy ubierać
się stosownie do
pogody
,podczas zabaw
na dworze nie
wchodzić na
zamarzniętą
rzekę ,nie
jeździć na
sankach w
pobliżu jezdni
,nie rzucać w
kolegów i
koleżanki
twardymi

śnieżkami ,nie
podczepiać
sanek do
samochodów a
także zdrowo
się odżywiać i w
każdej sytuacji
zachować
rozum i
oczywiście
świetnie się
bawić 

Przypłynęła
chmura sina,
od północy wiatr
zacina.
Kot wyjść z
domu nie ma
chęci.
Coś się tam na
dworze
święci! Kraczą
wrony na
parkanie:
-Jedzie zima
,groźna pani!

I już lecą z
nieba śnieżki,
zasypują drogi,
ścieżki,
pola, miedzę i
podwórka,
dach, stodoły,
budę Burka.
Kraczą wrony
na jabłoni:
- Jedzie zima
parą koni!
Mróz ściął
lodem brzeg

strumyka.
Zając z pola w
las pomyka.
Krasnalowi
zmarzły uszy,
już spod pieca
się nie ruszy!
Kraczą wrony
na brzezinie 
- Oj, nieprędko
zima minie!

.

.
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WIADOMOŚCI ZE 
SZKOLNEGO KORYTARZA

KIERMASZ
KSIĄŻEK

SZKOLNA
WIGILIA

GÓRA
GROSZA

Co roku,  w
naszej szkole
odbywa się
wielka zbiórka
monet.
pieniądze
zostaną
przekazane do
organizatorów
akcji-
„Towarzystwa
Nasz Dom”. W
tym roku 

 udało nam się
zebrać 286
złotych i 53
grosze. Oto
wyniki zbiórki
1 miejsce klasa
I SP- 148,38 zł
2 miejsce klasa
II PG- 29,34 zł
3 miejsce klasa
VI SP- 28,18zł
4 miejsce klasa
IV SP-21,77zł

5 miejsce klasa
III SP 20,00 zł
6 miejsce klasa
V SP 16,32 zł
7 miejsce klasa
II SP 15,14 zł
8 miejsce klasa
I PG 7,40 zł
9 miejsce klasa
III PG – 0,00 zł

Przez tydzień
w naszej
szkole trwał
kiermasz
książek
zorganizowany
przez SU.  Były
do kupienia
przeróżne
lektury, książki
z zadaniami
oraz różnego
rodzaju bajki,
które
kosztowały od
2 zł do 5 zł

Udało nam się
uzbierać około
150zł
Pozyskane
fundusze zasilą
konto SU.
Dziękujemy
wszystkim ,
którzy kupili
przynajmniej
jedną
książeczkę.

.

.

Jak co roku
nasza szkoła
razem
obchodziła
wigilę. Wśród
wszystkich
panowała
radość i miła
atmosfera.
Mogliśmy
obejrzeć jasełka
przygotowane
przez naszych
szkolnych
wolontariuszy.
Potem

zachwycił nas
szkolny chór,
który już drugi
raz pięknie dla
nas zaśpiewał.
W tym roku
wystąpiła
również Amelia
Mądrawska
wraz ze swoim
dziadkiem.
Wszystkie
występy były
wspaniałe.

.

.



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 24 01/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolny Patrol

.

.

WYNIKI 
KONKURSÓW 

WSZAWICA !!! ELIMINACJE DO
MAM TALENT

Natomiast
zwyciężczynią
listopadowego
konkursu ,,
Oszczędzam z
rodzicami"
została
Wiktoria
Tarczyńska.
Gratulujemy!!!2017 r.

Zwyciężczynią
konkursu
,,Październik
miesiącem
oszczędzania"
została Basia
Kowalik, która
okazała się
najbardziej
oszczędną
dziewczynką
spośród
wszystkich
uczniów.

W grudniowym
konkursie na
najpiękniejszą
kartkę
świąteczną,
niestety nie
wyłoniono
żadnego
zwycięzcy.

19.01. odbyły
się eliminacje
do szkolnego
konkursu mam
talent. Wszyscy
uczestniczy
świetnie
zaprezentowali
swoje talenty.
Do dalszej
części
konkursu
przeszła
tancerka Julia
Kłosińska,
wspaniała

piosenkarka
Aleksandra
Mańdzij oraz
piosenkarz
Grzegorz
Łyczewski.
Gratulujemy i
życzymy
powodzenia w
następnej
części. 

Uwaga
koledzy i
koleżanki w
naszej
szkole
ponownie
pojawiła się
wszawica.
Prosimy
dziewczynki
aby chodziły
w dobrze
związanych

włosach.
Niech wasi
rodzice
regularnie
sprawdzają
wam głowy.
Walczmy z
tym
problemem. 

.

.
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DOWCIPY 
☺☺☺

Chemia

Ortografia

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺Między mną, a
żoną nadal
można wyczuć
chemię. Same
kwasy, na
dodatek bez
zasad.☺

☺W czasie
mszy, facet
szeptem pyta
osoby obok:
- Jakie jest tu
hasło do wi-fi?
- Jezu Chryste,
człowieku!

- Ze spacjami,
czy
podkreślnikiem?☺-
Jaka wyborna
kawa - chwalą
goście panią
domu.
- Mąż przywiózł

z Brazylii -
informuje
kobieta.
- I nie wystygła?
- dziwi się
obecny
policjant.☺Przychodzi
mężczyzna

do piekarni i
mówi:
- Poproszę
chleb. 
- Z dziś? - pyta
sprzedawca.
- Nie,
Mieczysław.

☺Zięć do
teściowej:
- Za rok kupię
psa.
- Po moim
trupie!
- No przecież
mówię, że za
rok.☺Dlaczego
Francuzi lubią
ślimaki?

Bo nie lubią
szybkich
przekąsek.☺Razem
z żoną
stanowimy
zgraną drużynę:
ona wstawia na
kuchenkę obiad,
a ja wyłączam
alarm dymny.

Policjant pyta
kolegi:
- Jak się pisze
"róże"?
- To akurat
wiem, bo moja
żona ma na imię
Róża. "U"
zamknięte i
"Z" z kropką

- odpowiada
kumpel.
- Ok. Dzięki -
mówi radośnie
policjant i pisze:
"Podejrzany
wszedł na
balkon po róże
spustowej."

.

.

. .

.

.

.

. .

.
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Wiadomości sportowe

Turniej siatkówki
w Drezdenku

Sukcesy 
Kamila Stocha

Wygrana
Polaków

Polska po
trudnym meczu
rozegranym 
17 stycznia
pokonała
Japonię 26:25, a
zawodnicy
Talanta
Dujszebajewa
poczuli wielką
ulgę.

Dnia 18.01.2017
r. odbył się
turniej siatkówki
w Drezdenku, w
którym udział
wzięli nasi
chłopcy z
gimnazjum oraz
dziewczyny z
gimnazjum.
Chłopcy zajęli 5
miejsce na 6.
Dziewczęta
również
uzyskały taki
wynik.

Rywalizowali ze
szkołami ze
Starego Kurowa,
Strzelec
Krajeńskich,
Drezdenka oraz
Dobiegniewa.
Miejmy
nadzieję, że
następnym
razem pójdzie
im lepiej. Mimo
to gratulujemy!

Stoch 15
stycznia odniósł
trzecie z rzędu
zwycięstwo w
konkursie
zaliczanym do
Pucharu Świata.
6 stycznia w
Bischofshofen
triumfował w
ostatnich
zawodach oraz
w całym
Turnieju
Czterech
Skoczni,

natomiast w
Wiśle zwyciężył
zarówno w
sobotę, jak i w
niedzielę. Polak
umocnił się na
prowadzeniu w
klasyfikacji
generalnej PŚ.
Prezydent RP
Andrzej Duda
osobiście
wręczył mu
nagrodę i
pogratulował.

.

Choć był to
tylko mecz o
prestiż, to na
zwycięstwie
nad Japonią
polskim
piłkarzom
ręcznym 
bardzo
zależało. 
Nie było łatwo,
ale cel udało się
zrealizować.

Czuć wielki
kamień, który
spada z
naszych serc -
mówił z
wyraźną ulgą
rozgrywający
Paweł
Paczkowski. 
- Zwycięstwo z
Japonią na
pewno było nam
potrzebne.

.

.

.
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