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CZEKAMY NA WASZE ZDJĘCIA DO 
17.02. 2017 :)

nasz e-mail :
gazetkajunior@wp.pl 

winter

Macie ciekawe
zainteresowania i pasje?
Chcielibyście o nich
opowiedzieć innym ?
Możecie skontaktować się z
naszą redakcją, chętnie
przeprowadzimy z Wami
wywiad na temat Waszego
hobby. Piszcie do nas:)        
       

Zachęcamy do udziału w
naszym konkursie
fotograficznym ! Konkurs
jest nie tylko dla klas 
1-3 i 4-6 SP ale również dla
Gimnazjalistów !!!  Pewnie
ferie spędziliście na wiele
świetnych sposobów.
Zapewne jedni z Was
zobaczyli piękne miejsca, 
wspaniałe widoki, inni
uprawiali sporty zimowe,

a jeszcze inni przeżyli
jakąś zabawną przygodę.
Prześlijcie do nas swoje
najciekawsze zdjęcie z ferii.
Czekamy !!!
Najciekawsze zdjęcia
opublikujemy w następnym
numerze naszej gazetki :)
Piszcie do nas na nasz
mail redakcyjny:
gazetkajunior@wp.pl lub
renia.ang@interia.pl

źródło:pixabay
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Dla Babci i Dziadka :)

Najpiękniejsze
prezenty dla Babci i
Dziadka to te, które
sami wykonacie!
Przedszkolaki z
zaprzyjaźnionego z
nami Przedszkola w
Zalasiu oraz
uczniowie kl.1-3 z
naszej szkoły
wykonali naprawdę

piękne prezenty-
niespodzianki dla
swoich ukochanych
Babć i Dziadków.
Zobaczcie sami na
zdjęciach. Piękne
prawda?

Babcia i Dziadek to
bardzo wyjątkowe
osoby w naszym
życiu, bo kto upiekłby z
nami ciasto? Lub kto
by tak mocno przytulił?
Oczywiście,że Babcia.
A z kim możemy
szczerze
porozmawiać,
lub coś naprawić, iść
na spacer?
Oczywiście,że z
Dziadkiem.To dlatego

jest ten wyjątkowy
dzień w roku, aby im
podziękować.

Babciu, Dziadku
dziękujemy Wam, że 
jesteście :)

:)

Wazoniki

Kwiat

Laurki

koszule dla Dziadka krawaty i zakładki do książki

.

Przedszkolaki z Zalasu

kl.3a SP

kl.1 SP

kl.3b SP

kl.1 SP kl 2 SP

.
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Nasi Wolontariusze w akcji od 12 lat:)

Spotkanie opłatkowe -
chwile pełne wzruszeń :)

Fundacja

:)
W niedzielę 15
stycznia 2017 roku
odbył się 25 finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Do akcji jako
wolontariusze z
naszej szkoły włączyli
się: Oliwia Piekło,
Kinga Łydek,
Martyna Czernecka,

Izabela Dyba,
Justyna Łącka,
Weronika Hrycaniuk,
Gabriela Markowicz i
Krystian Nowak.
Zebrana kwota:
6083,65 zł.
Wolontariusze
jesteście dumą
naszej szkoły:)
Już od 12

lat Wolontariusze
pomagają
potrzebującym.
Życzymy wszystkim ,
by mieli odwagę i
wytrwałość taką jak
Wy w niesieniu
pomocy drugiemu
człowiekowi.

.

. .

15 grudnia 2016 w
Remizie OSP w
Zalasiu odbył się
Opłatek dla Seniora.
Pełne wzruszeń
spotkanie przygotował
Wolontariat i klasa 3b
SP pod kierunkiem
Pań: M.Łytek, M.Bień i
T.Kołacz.
Część artystyczną
ubogacił taneczny
występ
Przedszkolaków z 
Zalasu oraz dostojni

Trzej Królowie, których
na pewno poznajecie:)
Przedszkolaków do
występu przygotowały
Panie:B.Chodacka i
J.Waśnik.

Brata Alberta

żonkilowy tramwaj

.

. .
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1. Jak długo działa
wolontariat w naszej
szkole?
Wolontariat w naszej
szkole działa już
bardzo
długo.Zorganizowane
spotkanie grupy
Niesienia Pomocy -12
lat.
2.Jakie akcje
charytatywne
 wspieracie ?
Współpracujemy

i wspieramy
-Fundację Brata
Alberta w
Radwanowicach.
-Hospicjum
św.Łazarza w
Krakowie.
Lokalne organizacje:
co roku organizujemy
wspólnie  z sołtysem
wsi, Strażą pożarną ,
księdzem
proboszczem 
Przedszkolem

samorządowym w
Zalasiu Opłatek dla 
Seniora.
-współpracujemy też
z Polską Akcją
Humanitarną.
-Organizujemy
wsparcie dla naszego
Absolwenta.
Wspieraliśmy misje.

3. Czy ludzie chętnie pomagają?
 Ludzie pomagają bardzo chętnie. Ale są osoby, które są negatywnie nastawione do wolontariuszy.
4. Gdzie panie z wolontariuszami jeżdżą pomagać?
Kwestujemy na cmentarzach pod koniec października w "Żonkilowym tramwaju ", przy kościele, w
czasie wywiadówek .
5.Ilu ludziom panie z wolontariuszami już pomogły?
 Nie da się tego wyliczyć z naszej pomocy korzysta bardzo dużo ludzi.
6.Czy dużo jest wolontariuszy w naszej szkole?
Nigdy nie było problemu z brakiem chętnych na wyjazd na kwestę  lub kwestę w naszej szkole, czy
inną pomoc.
7.Jakie najmilsze chwile związane z Wolontariatem Panie często wspominają?
Uśmiech na twarzy seniora, który uczestniczy w opłatku, tradycyjne zdjęcie z p. motorniczym w 
 " Żonkilowym Tramwaju ".

                      Wywiad z Wolontariuszami      

.

                 Wywiad z Panią Marią Bień i Magdaleną Łytek
                               

..

1.Dlaczego
postanowiliście
zostać
wolontariuszami?
Postanowiliśmy zostać
wolontariuszami, 
ponieważ od zawsze
czuliśmy potrzebę
czynienia dobra i
pomagania innym
ludziom.
 2. Czy bycie
wolontariuszami
zmieniło coś w
Waszym życiu?

Raczej tak
nauczyliśmy się
dostrzegać
potrzebujących ludzi i
niesienia dobra.
3.Najmilsze chwile w
wolontariacie ?
Było to niedawno gdy
pomagaliśmy
przygotować opłatek
dla Seniora była
bardzo miła atmosfera.
4.Czy pomaganie
innym jest trudne?
To zależy od osoby

czy chce, żeby jej
pomóc jeśli tak to nie,
a jeśli osoba nie chce
pomocy to jest trudniej,
bo trzeba poczekać i
tłumaczyć, że ta
pomoc jest jej
potrzebna.
Dziękujemy za
udzielenie wywiadu:)

:)

Foter.com

.

..

P.M.Bień i P.M.Łytek

/CC BY-SA
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P. Sabina Dzidek o Akcji dla Papui Nowej Gwinei :)

DOBRO ZAWSZE
POWRACA :)

O NIEZWYKŁYM
MISJONARZU ks.
JAROSŁAWIE
WIŚNIEWSKIM
dowiedziałam się od
przyjaciółki dwa lata
temu . Po 24 latach
misji w
UZBEKISTANIE
PRZYJECHAŁ

do Krakowa z GRUPĄ
MŁODYCH ludzi,
którym chciał pokazać
nasz kraj i w
różnorodny sposób
udzielił pomocy. Nasi
przyjaciele
zorganizowali ten
pobyt a moja rodzina
kulinarnie

w tym pomagała,
przygotowując różne
polskie wypieki .
Następnie ksiądz
JAROSŁAW wyjechał
na kolejną misję-tym
razem odległą o 130
tys .km do PAPUI
NOWEJ GWINEI.
Przez dwa lata nie

było z nim żadnego
kontaktu, nie
wiedzieliśmy czy żyje.
Moja znajoma
przesłała mi
maila:"Misje".
Niestety nie miałam
czasu zająć się tym
od razu.
Następnego dnia ...

Następnego dnia w
ręce wpadła mi książka
pt.,,JESTEŚ CUDEM .
Tam przeczytałam
przypadkowe
opowiadanie o biednej
dziewczynce Z
SALWADORU
imieniem KAILA , 
która miała sen, że
ktoś jej przywiózł
przepiękną lalkę.
Miejsce to dotknęło
straszne trzęsienie
ziemi. Kaila jeszcze
przed tragedią

miała bardzo ciężkie
życie, mieszkała
razem z mamą a inne
dzieci śmiały się z jej
biedy .I nagle ktoś
przywozi jej
WYMARZONĄ LALKĘ
ZE SNU...
Sprawa jest pilna -
może na drugim
końcu świata są
dzieci,które nigdy na
oczy nie widziały
zabawki i marzą o
nich cdn.

:)

:)

Poszukiwania Papui N.G.

.

Ogłosiłam zbiórkę,
dzieci chętnie
przynosiły swoje
zabawki i ubrania z
których wyrosły,
natomiast rodzice i inni
ludzie wielkiego serca
przekazywali pieniążki
na transport tych
paczek-który jest
bardzo drogi-to
przecież daleki zakątek
świata.Nasza Pani
Dyrektor w tym czasie
e-mailowo pisała z
misjonarzem o
akcji,którą włączyła do
cyklicznych działań

naszej szkoły,
natomiast mnie udało
się poprzez skypa
osobiście porozmawiać
z ks.Jarosławem .Lista
potrzeb jest wielka. 
Bieda tak wielka, że
dzieci nie chodzą do
szkoły i do kościoła ,
bo nie mając ubranek
nie mogą tam wejść.
Nie mając też butów,
często kaleczą swoje
stopy.  Rany goją się
około miesiąca, bo tam
jest inna wilgotność.
np.pranie schnie około
3 dni .

Ten niezwykły
misjonarz bardzo nad
tym ubolewa. Dzieci
nie mają nic  do
zabawy często 
np.okaleczają ptaszki -
podcinając im
skrzydełka,aby nie
odlatywały i te
mniejsze dzieci  mogły
się nimi bawić.
POTRZEBY SĄ
OGROMNE .Diecezja
KIMBE TO

kilkadziesiąt wiosek , w
każdej wiosce wiele
rodzin a w każdej od 5
do 10 dzieci.
My wysłaliśmy 4
paczki z ubrankami,
butami i zabawkami.
Wierzymy, że udało się
nam uszczęśliwić
chociaż grupę  dzieci.
To początek akcji
będziemy ją dalej
kontynuować:) 

Gdzie jest Papua Nowa Gwinea?

Harcerze w akcji pakowania zabawek

kl.1 SP

.
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 List z Papui Nowej Gwinei !!! Koniecznie  przeczytajcie wiersz
przesłany przez księdza misjonarza: " MARZENIE BY ..."

Kochani i drodzy moi Rodacy!
  

NA MOJEJ
PIERWSZEJ
PARAFII W PAPUI
WSZYSTKO
WYGLĄDA JAK W
OPOWIEŚCI
O ROBINSONIE I
PIĘTASZKU ...

DZIECI SIĘ BAWIĄ Z
PAPUGAMI
CZASEM NIESTETY
JE KALECZĄ
ŁOWIĄ RĘKOMA
SMACZNE MAŁŻE
CO NA PŁYCIŹNIE
W MORZU LEŻĄ
SĄ TUTAJ GÓRY
WULKANICZNE

I DUŻE RZEKI TUZ
PO DESZCZU
KIEDY JEST
SUCHO – KORYTA
PUSTE
GDZIE SIĘ
PODZIAŁY RYBY
NIE WIEM
GŁODUJĄ W TYM
CZASIE
KROKODYLE
SĄ JAKBY W
ŚPIĄCZCE PO
PARĘ MIESIĘCY
GDY JEDNAK
ZŁAPIĄ PSA ALBO
ŚWINIĘ

TO NIE
WYPUSZCZĄ Z
ŻELAZNEJ
SZCZĘKI!
GDY PATROLUJĘ
MOJE WYSEPKI
TO OBOK ŁÓDKI
LATAJĄ RYBKI
NOCĄ OD
LICZNYCH
ŻYJĄTEK Z
FOSFORU
WODA SIĘ BARDZO
ŁADNIE BŁYSZCZY
KSIĘŻYC
WYGODNIE LEŻY
NA PLECACH

W CZAS PEŁNI
AUREOLA ŚWIECI
ŻABY SZCZEKAJĄ
ZAMIAST KUMKAĆ
I SŁYCHAĆ PŁACZ
MALUTKICH DZIECI
DO TEGO KRAJU
LOS MNIE RZUCIŁ
PISAŁEM O TYM
WAM JUŻ
PRZEDTEM
I CHOCIAŻ ŻYJE
SIĘ TU ZNOŚNIE
MARZĘ BY JEDNAK
BYŁO LEPIEJ
BY KIEDYŚ BYŁA
ELEKTRYCZNOŚĆ

NIE TYLKO W
MIEŚCIE LECZ I NA
WSI
BY NIE SZALAŁA TU
MALARIA
BY LEKARZ BYWAŁ
TEŻ NA WIOSCE...
 

c.d wiersza: 
MOJA PARAFIA TAKA ZWYKŁA
LUDZIE WĘDRUJĄ TU NA BOSO
JEDEN SAMOCHÓD W DUŻEJ WIOSCE
I MOTORÓWKA -NA PROBOSTWIE!
PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ … BO CHYBA ŁADNE?SKOPIUJ
PROSZĘ TEN WIERSZ DLA PRZYJACIELA. Więcej tekstów znajdziesz na
www.xjarek.net, obejrzyj też mój TWEET@WISNIEWSKIJAROS

Zabawki z Zalasu

.

.

Gdy byłem na urlopie w Manilii mój kolega z Sandomierza ks. Grzegorz, który też  pracuje w diecezji
Kimbe wysłał mi wiadomość, że DIECEZJA  KIMBE JEST ZAWALONA  PACZKAMI, gdy tylko
wróciłem z urlopu zająłem się ich dystrybucją. Zabrałem wszystkie adresy, by wysłać podziękowanie i
pojechałem na wieś a dokładniej do 10 wiosek w zachodniej części  parafii Sasavoru.Ponieważ są to
wyspiarskie parafie to potrzeby są tam największe. Ludzie ci latami nie opuszczają swej wyspy, bo
podróżowanie na motorówce jest drogie i tylko nieliczni wodzowie mogą sobie na to pozwolić.Oto
dlaczego przez dwa lata sumiennie jeździłem do każdej wioski, bo mało kto byłby w stanie dotrzeć nie
tylko do miasta KIMBE ale też do centrum naszej parafii o nazwie SASAVORU.Biskup powiadomił
mnie, że od stycznia zacznę pracę  na innej placówce, więc tym bardziej mi zależało, by na pożegnanie
dowieźć do wiosek z okolicy SASAVORU jak najwięcej paczek na BOŻE NARODZENIE.W paczce z
K. był dar od licealistów około 50 różańców i chyba z 250 „gorących kubków”. Zrobiły one furorę,  po
Mszy 14 go grudnia urządziłem pokaz jak się te gorące kubki je.Przy rozdawaniu darów była bardzo
rodzinna atmosfera.

List ks. misjonarz
napisał do nas
ręcznie,bo nie ma na
papuaskiej ziemi
"printerów." To my
przepisaliśmy fragm.na
komputerze dla Was
drodzy czytelnicy:) 

Zwróćcie uwagę na
adres, na ręce Pani
Dyrektor dotarł do
naszej szkoły 
niezwykły list  z
podziękowaniem za
Akcję zbierania i
wysyłania zabawek dla
dzieci z egzotycznego i
dramatycznie biednego
zakątka świata !!!

:)

.

.

http://www.xjarek.net/
mailto:TWEET@WISNIEWSKIJAROS
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Rodzina królewska Ferie

Widać różnicę???

Super Ferie

uderzające podobieństwo

Big Ben

Big Ben zimą!!!!
Big Ben zimą jest
bardzo ładny dlatego w
tym okresie wiele ludzi
i turystów przyjeżdża
go zwiedzać.Nie tylko
ja tak uważam ale też
większość osób na
świecie.A zresztą sami
zobaczcie na zdjęcie
obok jest boskie!

Popatrzcie!!!
Oto książę William jak
był mały czy widzicie
różnice miedzy nim a
jego synem księciem
Jerzym??????
Mi się  wydaje, że są
oni do siebie bardzo
podobni i nie ja tylko
tak uważam, uważa
tak bardzo wielu ludzi
na świecie:) A Wy też
tak uważacie?

To się nazywa urlop!
Biały śnieg, piękne
widoki i liczne
atrakcje. Tak
wypoczywa się zimą
we francuskich
Alpach. Nic dziwnego,
że brytyjska rodzina
królewska postanowiła
spędzić tam ferie.

To pierwszy wyjazd
na narty małego
księcia Jerzego i
pierwsze wakacje 10-
miesięcznej Charlotte.
Rodzina królewska
ukryła przed mediami,
gdzie dokładnie
spędzają wakacje –
po to, by móc się
cieszyć

odpoczynkiem w
rodzinnym gronie.
Wiadomo jedynie, że
para książęca wybrała
się ze swoimi
pociechami we
francuskie Alpy.
Księżna Kate i książę
William szusowali na
nartach. Białe
szaleństwo udzieliło

się też małemu
Jerzykowi i
podobno nawet mała
księżniczka
doskonale radziła
sobie w śniegu.

KONKURS!!!
Narysuj lub namaluj
Brytyjską rodzinę
królewską dowolną
techniką malarską i
prześlij na nasz adres
mailowy. 
Trzy najlepsze prace
zostaną wyróżnione i
opublikowane w
następnym wydaniu
gazetki.

źródło: internet

żródło:internet

źródło:internet
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Nowy Rok i Sylwester w różnych krajach świata :)

Nowy Rok w Wielkiej
Brytanii

HISZPANIA!!! Wielu
Hiszpanów pielęgnuje
zwyczaj jedzenia 12
winogron wraz z
wybiciem przez zegary
24 w Noc Sylwestrową
– jedno na każde
uderzenie zegara. Tym
samym witają Nowy
Rok z ustami pełnymi
owoców, przełknięcie
wszystkich w tak
krótkim czasie udaje
się bowiem tylko
nielicznym. Ten
soczysty rytuał ma
gwarantować

pomyślność
i szczęście.

Noworoczny korowód ze smokiem w Chinach

Chiński Nowy Rok
Święto Wiosny
najważniejsze święto
w tradycyjnym
kalendarzu chińskim,
przypadające między
końcem stycznia a
początkiem lutego. Od
najdawniejszych
czasów jest w
Chinach

najważniejszym
świętem publicznym i
prywatnym,zapożyczyły
je również 
zamieszkujące w
Chinach mniejszości 
narodowe.

DANIA!!! Nikt nie
byłby zapewne
zadowolony ujrzawszy
z samego rana
na swoim progu stos
potłuczonych naczyń.
Nikt, prócz
Duńczyków! W
Sylwestra rozbijają oni
talerze o drzwi swoich
przyjaciół. Mnóstwo
rozbitych kawałków
porcelany
na wycieraczce
świadczy o sporym
gronie oddanych
kompanów

pixabay

Walia !!! Walijska
tradycja dawania
prezentów i pieniędzy
na Nowy Rok (walijski
 Calennig ) to
starożytny zwyczaj,
który przetrwał do
dzisiaj, choć obecnie w
zwyczaju jest dawanie
chleba i sera. 
Tysiące ludzi rocznie
przybywa do Cardif,
aby skorzystać z
atrakcji takich jak:

muzyka na żywo,
lodowisko, wesołe
miasteczko i fajerwerki.
źródło: wikipedia

Anglia !!!
Uroczystości w Londynie skupiają się na Big
Benie, wieży zegarowej należącej do Pałacu
Westminsterskiego. Obchody transmitowane są
przez BBC od 1984 w Anglii, Walii i Irlandii
Północnej.
Przyjęcia odbywają się w całym kraju.
Z wybiciem północy, ludzie, stojąc w kręgu,
chwytają się za dłonie i śpiewają Auld Lang Syne
(popularna szkocka pieśń ludowa).

Szkocja!!! W Szkocji obchody Wigilii Nowego
Roku związane są z przesądem First-
Foot, według którego pierwsza osoba, która
przekroczy próg domu przyniesie szczęście w
nadchodzącym roku.  O północy odpalana jest
armata w Edinburgh Castle, a następnie miejsce
ma duży pokaz sztucznych ogni. 

Wikipedia

źródło
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ZIMA:)

Zimowe żarty

Lepi się go, lecz nie z
gliny, ani z plasteliny.
Daje się mu miotłę w
rękę, żeby nam
wyglądał pięknie(?)

Co to za woda, twarda
jak kamień? Można na
łyżwach ślizgać się na
niej(?)

Noworocznych wiele
życzeń niesie dzieciom
mroźny...(?)

Do góry nogami

 BAŁWANEK              
                                     
         Ulepmy
bałwana, ślicznego,
wysokiego i niech
szalik ma z materiału
niebieskiego. Wezmę
brata, siostrę, mamę i
tatę. Tylko czy
wszyscy dadzą z nim
radę?

Praca zespołowa, to
podstawa dobrej
zabawy, bo to są
bardzo ważne sprawy.
                       

:)

:)
:D

Przed zimą niedźwiedź
chciał się najeść, a
więc zrobił listę
zwierząt, które chce
zjeść.Przychodzi lis i
pyta:Jestem na liście?
-Tak,jesteś.
-To daj mi 15 min.
żebym mógł się
pożegnać z rodziną.
Minęło 15 min. i
niedźwiedź zjadł lisa.
Po chwili podchodzi
jeleń i pyta:Jestem na
liście?

-Tak jesteś.
-To daj mi 15
min.,żebym pożegnał
się z rodziną.Minęło 15
min. i niedźwiedź zjadł
jelenia, potem
podchodzi zając i
pyta:Jestem na liście?
-Tak jesteś.
-A czy możesz mnie z
niej wypisać?
-Pewnie,czemu nie!

Jaką porę roku mamy,
gdy za morzem są
bociany?

Co to za żeberka,
przy ścianie wiszące,
co latem są zimne, a
zimą gorące?

Wesoły dzwoneczek i
sznur saneczek ( ?)

Bałwanek

zima

zagadki
bałwanek z niebieskim szaliczkiem
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Wyniki konkursu:  " Opis kartki Świątecznej"
 Wybraliście 7 kartek spośród 15 wyróżnionych :)

Dziękujemy kl.1-3 SP za
udział w konkursie :)

kl.2 SP

kl.2 SP

.

Z wszystkich kartek
wybrałem tą, która mi
się najbardziej
spodobała. Ta kartka
ma u samej góry napis:
„Wesołych Świąt”,
a poniżej na białym tle
znajduje się bardzo 
pomysłowa choinka. 
Ona jest duża,
ciemnozielona,
trójwymiarowa, są na
niej kolorowe bombki i
gwiazda.

Kuba Tokarski kl.3b

Wybrana przez mnie  kartka Świąteczna
przedstawia choinkę na czerwonym tle .
Głównym elementem Świąt Bożego Narodzenia
jest właśnie choinka.
Przystrojona jest białymi, żółtymi i złotymi
bombkami, opleciona jest łańcuchem a na jej
szczycie jest złota gwiazda.
Na czerwonym tle  połyskują złote gwiazdki.
Rogi kartki zakończone są błyszczącym
brokatem.
Natalia Jastrzębska kl. 3a

Najciekawsze spośród nadesłanych przez Was
opisów zamieściliśmy w naszej gazetce:)
Gratulujemy Wszystkim, którzy podjęli nasze
wyzwanie konkursowe! Już wkrótce po feriach
nasi redaktorzy dotrą do Was ze słodką
niespodzianką!!! 

Najbardziej podoba mi się kartka świąteczna z
zieloną choinką zrobioną z papieru.
Choinka jest składana w ciekawy sposób i
przyklejona na tle pięknie lśniącego brokatu.
Choinka nie jest na płasko przyklejona do kartki
tylko jej "gałązki" odstają co powoduje, że wygląda
ona jak w trójwymiarze. Ozdobiona jest
kolorowymi, papierowymi
bombkami.
Na szczycie choinki znajduje się piękna złota
gwiazdka.
Autor życzy wszystkim Wesołych Świąt.
 Ania Kucia kl.2

Sianko
leży w
żłóbku
  Z mrok
zapadł
nad grotą
  ch O
inka
rośnie na
białym

puchowym
śniegu
  P
ołyskuje
żółta
gwiazda
na
granatowym
niebie
 K

uleczkowe
postacie
Jezusa,
Maryi i
Józefa
  A nioły
białe
unoszą
się nad
szopką

  

Miłosz
Dzidek
kl. 3b

Kasia Sroka

Julia Piekło

Malwina Miziołek
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c.dalszy wyróżnionych opisów kartki Świątecznej:)

Powodzenia w kolejnych
konkursach:)

kl.2 SP

kl.4 SP

kl.2 SP

kl.2 SP

Moją wybraną kartką
jest kartka
pomalowana
dwoma kolorami na
żółto i niebiesko.
Dlaczego spodobała mi
się ta kartka?
Dlatego bo jest tam mój
ulubiony kolor żółty.
Na żółto jest
pomalowany Józef i
Maria,gwiazda
Betlejemska
i inne gwiazdy też są
żółte .A niebo jest
niebieskie.

Tomek Bień kl.3b

Card with Santa Claus
On the blue piece of paper with a star is a Santa
Claus.
He wears a red hat with a white bubble, red
gloves, black
buttons and belt and black shoes.
His coat is trimmed with white fur. He also wears
red trousers. Santa Claus has two black eyes and
a grey beard.
Eliza Kasprzyk kl. 3b

Wyróżnieni w naszym konkursie: klasa 1 SP,
Ania Szostak i Ania Kucia z kl.2, Natalia
Jastrzębska z kl.3a, Eliza Kasprzyk, Daria
Dzidek, Miłosz Dzidek,Tomek Bień z kl.3b. 
Dziękujemy też pozostałym uczestnikom
konkursu a są to: Amelka Zielińska, Milena
Tataruch,Oliwia Dyba,Oliwier Jastrzębski, Helena
Łytek,Szymon Lis,Kacper Pęczek.

 RADOSNE
ŻYCZENIA wysyłamy
na święta.
 Z LEWEJ STRONY-
zielona CHOINKA ze
złotymi bombkami.
 W ŚRODKU-
czerwony MIKOŁAJ
niesie prezenty.
 Z PRAWEJ STRONY
-biały BAŁWANEK
uśmiecha się do nas.

 NAD NIMI -pada  
puszysty śnieg.
kl.1 SP

Sypie śnieg, skrzy się
mróz, już zapadła noc,
w małym domku
pośród gór słychać
kolęd śpiew. Tylko w
tę magiczną noc,
mkną po niebie

renifery ciągnąc w 
saniach Mikołaja. W
wielkim worku moc
prezentów Święty ma
dziś do rozdania.
Nawet bałwan nie jest
sam w tę gwieździstą
noc, bo odwiedził
zając go, taka Magia
Świąt. W oknach
blask kominka,

świec,choinkowych
lampek, dziś narodził
Jezus się więc
weselmy się. 
Anna Szostak kl.2

Zuzia Rogala

Adam Łydek

Oliwia Szklarska

Ania Szostak
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Wielkie Bale w naszej
szkole:)

27.X.2016r. odbył się
Bal Wszystkich
Świętych. W tym dniu
dużo osób przebrało
się za Świętego lub
Błogosławionego i
przybyło do kościoła w
Zalasiu na różaniec. Po
różańcu z zapalonymi
lampionami kolorowy
korowód Świętych
przemaszerował do
szkoły na bal. Zabawa
była fantastyczna.
Każdy zaprezentował

swój strój i dostał
piękny dyplom:)
Pamiątkowe zdjęcia 
Wam przypomną  te
radosne,niezapomniane
chwile z balu.
Dziękujemy
pomysłodawczyni balu
P.Marii Bień i S.U.  :) 

25.01.2017r. Rada
Rodziców i Samorząd
Szkolny zorganizowali
bal karnawałowy. Było
super!!! Bal dla klas 1-
3 SP rozpoczął się
pokazowym tańcem w
rytmie Hip- Hopu w
wykonaniu grupy Hip-
Hopowej  z naszej
szkoły. 

Wspaniałą atrakcją
balu karnawałowego
była Loteria fantowa
zorganizowana
przez Radę
Rodziców.  Wiele
radości dostarczyły
fanty przygotowane
przez Rodziców .
Dziękujemy
wszystkim

sponsorom loterii
fantowej:) Finał akcji
to zakup klocków
piankowych na dolny
korytarz przez Radę
Rodziców.
DZIĘKUJEMY:)
 Gimnazjaliści
dostarczyli młodszym
kolegom i koleżankom
z klas 1-3 SP wielu

miłych wrażeń w
zabawach
tanecznych, które
świetnie przygotowali
dla nich.
Warto przychodzić na
szkolne bale zawsze
czeka na nas wiele
atrakcji !!! Pamiętajcie
szkolne bale to
niezwykła przygoda i
super zabawa !!!

.

.

.

.

.

.

. :)

.

.

.

.

.

.

. DZIĘKUJEMY ZA SUPEROWE KLOCKI


