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Kochana Babciu, Kochany Dziadku dziękujemy Wam, że jesteście:)
Wspieracie nas każdego dnia:) Rozpieszczacie:) Staracie się spędzać
z nami każdą wolną chwilę:) Rozumiecie nasze kłopoty małe i duże:)
Jesteście dla nas SUPER BOHATERAMI :)
Z okazji Waszego Święta życzymy Wam dużo zdrowia, pozytywnej energii,
cierpliwości i wielu, wielu szczęśliwych lat życia.
KOCHAMY WAS !!! Wasi wnukowie i wnuczki :)

źródło:dziecijedynki.edupage.org

http://www.polskieradio.pl/5/240/Artykul/1715097,Dlaczego-piatek-trzynastego-jest-pechowy-Strach-przed-ta-data-pojawil-sie-juz-w-sredniowieczu


www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 27 02/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLThe voice of Students

MOJA SUPER BABCIA I MÓJ SUPER DZIADEK :) SUPER SONDA WŚRÓD
WNUKÓW I WNUCZEK :)

Nasza redakcja
postanowiła z okazji
dnia Babci i Dziadka
przeprowadzić krótką
sondę wśród uczniów
naszej szkoły: Moja
Babcia Super Bohaterka
:) Mój Dziadek Super
Bohater:) Oto wyniki:
"Moja Babcia jest Super,
bo piecze pyszne
ciasta."
"Mój Dziadek jest Super,
bo jak jestem smutna to
zabiera mnie na lody."
(Julia Polit)
"Moja Babcia jest Super,
bo gotuje pyszne
obiadki i jest bardzo
kochana."
"Mój Dziadek jest Super,
bo zawsze mi pomaga i
jest bardzo kochany."
(Weronika Gregorczyk)

"Moja Babcia zawsze mi
pomaga we wszystkim.
Ja też lubię jej pomagać.
Jak mi zimno to pali w
piecu i oglądamy razem
filmy."(Julia Piekło)
"Moja Babcia jest Super,
bo zawsze piecze mi
pyszne ciastka i lubi się
ze mną bawić. Zawsze
jest uśmiechnięta. Moja
Bardzo ją kocham."
(Gabriela Kołacz)

"Moja Babcia jest Super
ponieważ robi mi zawsze
pyszne obiady.Piecze
pyszne ciasta. Ma
zawsze uśmiech na
twarzy.Kupuje mi
cukierki i ciasteczka.
Bardzo ją kocham." 
"Mój Dziadek jest Super
ponieważ gotuje mi
rosołek. Gramy razem w
różne gry. Sadzi nam
różne drzewka w
ogrodzie. Bardzo go
kocham." (Zuzanna
Rogala)
"Moja Babia jest Super,
ponieważ gotujemy
razem a Dziadek też jest
Super bo  chodzimy na
spacery i pomagamy
sobie nawzajem."(Oliwia
Szklarska)

:) wyk. Zuzanna Rogala kl.3 SP
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DLACZEGO BABCIA I DZIADEK SĄ SUPER ? :) 

 "Moja Babcia jest Super
ponieważ razem
gotujemy,jemy cukierki i
razem się bawimy."
(Patryk Kopeć)
"Moja ukochana Babcia
gotuje najlepszego
kurczaka na świecie,
kupuje mi prezenty, jest
najlepsza na świecie.A
Dziadek jest kochany i
bardzo dobry." (Marcin
Forma)
"Moja Babcia jest Super,
ponieważ gotuje mi
obiady, czasami daje
cukierki, odbiera
czasami ze szkoły. A mój
Dziadek jest Super bo
zawozi mnie do szkoły,
odwozi z powrotem do
domu. Nauczył mnie
jeździć na nartach."
Damian Suślik

"Mój dziadek jest Super,
bo częstuje cukierkami i
jest każdego dnia
szczęśliwy. A moja
Babcia jest super, bo
robi pyszną zupę jak nie
ma mamy, pyta czy nie
jesteśmy głodni, miło
nas wita." (Wojciech
Hapek)
"Moja Babcia jest Super,
ponieważ gotujemy
razem, gra ze mną w gry
planszowe, puszczamy
razem latawce. A
Dziadek jest Super, bo
gra ze mną w gry
planszowe, zabiera mnie
na spacery, razem
naprawiamy różne
rzeczy." (Eryk Bałuszek)
"Mój Dziadek jest Super,
bo jest zabawny i
dowcipny. A Babcia

też jest Super bo robi
pyszne obiady i desery.
Kocham moją Babcię bo
jest najlepszą Babcią na
świecie." (Malwina
Miziołek)
"Moja Babcia jest Super-
robi mi śniadania, lubi
kwiaty, cieszy się z
wszystkiego.Jest
kochana. A Dziadek też
jest kochany, lubi się z
nami bawić i żartować."
(Ania Szostak)
"Moja Babcia jest Super-
gotuje nam obiady,
pomaga gdy trzeba,
wspiera w chorobie.
Zawsze ma uśmiech na
twarzy. A Dziadek Super
Bohater doradza mi i
mojej rodzinie." (Ania
Kucia)
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SUPER BABCIA  I SUPER DZIADEK TO  SUPER BOHATEROWIE 
WSZYSTKICH WNUKÓW I WNUCZEK  :)

"Moja Babcia jest Super
-razem rysujemy,gramy,
bawimy się. Czasem też
razem gotujemy.
Kocham ją. A Dziadek
jest Super razem
rysowaliśmy, graliśmy,
bawiliśmy się w domu i
na polu klockami, w
chowanego. Kocham
go." (Kasia Sroka)
"Moja Babcia jest Super-
gotuje pyszne obiady i
kolacje, a Dziadek też
jest Super i kochany."
(Jakub Frąś)
"Moja Babcia jest Super
pomaga mi odrabiać
zadania, piecze mi
oponki i chrusty. A
Dziadka nie ma już z
nami, ale też był
Super.Kocham cię
Babciu i Dziadku"
(Bartosz Motyl)

"Moja babcia jest Super,
ponieważ gotuje pyszne 
obiadki i robi smaczne
rogaliki i  zbieramy
razem kwiaty na bukiety.
A mój Dziadek jest
Super, bo daje mi
czekoladę, cukierki i
bawi się ze mną."
(Gabriela Gąsior)
"Moja Babcia jest Super,
ponieważ daje mi
cukierki, bawi się ze
mną, a Dziadek jest
Super, ponieważ jest
śmieszny i lubię się z
nim bawić i wychodzić
na pole. Karmię z nim
króliki, gołębie, kury,
chodzę z nim do lasu.
Jak była jesień to
poszliśmy na grzyby i ja
znalazłam borowika.
(Anna Lipka)

:)

:)

:)

wyk. Anna Lipka kl.3 SP

wyk. Anna Lipka kl.3 SP

wyk. Gabriela Gąsior kl.3 SP
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FOTORELACJA Z KONCERTU DLA BABCI I DZIADKA - 19 STYCZNIA 2018

. .
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. .

. .

. .

. .



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 27 02/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLThe voice of Students

KONCERT DLA BABCI I DZIADKA - CHWILE PEŁNE WZRUSZEŃ 

. .

Bardzo dziękujemy Babciom i
Dziadkom  za przybycie na koncert
kolęd i pastorałek. Babcie i
Dziadkowie wypełnili naszą salę
gimnastyczną po brzegi - z czego
bardzo się cieszymy. Występujący:
uczniowie  z klas 1-3  zaczęli swój
występ od wiersza "Jacy są
dziadkowie?", następnie przedstawili
Jasełka w czasie, których miało
miejsce wspólne kolędowanie
występujących wraz z przybyłymi
licznie gośćmi. Po Jasełkach "Dzieci
Magdaleny" pod kierunkiem 
absolwenta naszej szkoły Bartosza 

grającego pięknie na gitarze i przy
akompaniamencie grającej  gościnnie
na organach Pani Grażyny
Palczewskiej zaśpiewały pięknie
kolędy. Atmosfera była miła, ciepła i
serdeczna. Serdecznie dziękujemy 
rodzicom za upieczone ciasta i pomoc
w obsłudze imprezy. Oczywiście
dziękujemy nauczycielom, paniom z
obsługi i uczniom klasy 7 i
gimnazjalistom - wszystkim, którzy
włączyli się w przygotowanie
Koncertu aby nasze kochane Super
Babcie i Super Dziadkowie mogli
poczuć się u nas w szkole po prostu
Super :)

. .



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 27 02/2018 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL The voice of Students

PRZENIEŚMY SIĘ W BAŚNIOWĄ MAGICZNĄ KRAINĘ. KRAINĘ DO KTÓREJ
SUPER BABCIA I SUPER DZIADEK CZĘSTO NAS ZABIERAJĄ ...

wyk. wyk.

Bohaterem baśni pt."Brzydkie
Kaczątko" jest małe pisklę. Wykluło
się ono w kaczym gnieździe. Od
początku nikt go nie lubił, bo było
brzydkie. Musiało, więc uciec z
rodzinnej zagrody. Wyruszyło
biedactwo w stronę jeziora. Tam
zapoznało się z kaczorami z dzikiego
stada. Ale ludzie urządzili polowanie i
połowa kaczego stada zginęła.
Maleństwo poszło samotnie w dalszą
drogę. Zima nadchodziła dużymi
krokami. Zmarznięte i głodne dotarło
do gospodarzy. Mieszkali tam stary
pies i kura. Nie pozwolili mu jednak

zostać, ponieważ nie znosiło jaj.
Wyruszył znów nasz bohater nad
jezioro, które już zamarzło. Mały ptak
omal sam nie zamarzł, gdyby nie
uratowały go dzieci. Zabrały
nieboraka do domu, ogrzały i
nakarmiły. Później rodzeństwo
postanowiło pobawić się w
myśliwych. Narobili tyle hałasu przy
tym, że ich ocalony przyjaciel uciekł
przez okno i znów wrócił nad
jezioro.Jakimś cudem młody ptak
doczekał wiosny. Nad jezioro wróciły
łabędzie. Same podpłynęły do
naszego bohatera i powitały go 

Wojciech Hapek kl.3 SP Wojciech Hapek kl.3 SP
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mówiąc:
-Nigdy nie widzieliśmy piękniejszego
ptaka. Brzydkie kaczątko spojrzało w
wodę i ujrzało pięknego łabędzia.
Wojciech Hapek kl.3 SP

skory do kłamstwa, oszustwa i
podstępu.
Eryk Bałuszek kl.3 SP

wyk.

Kot w butach był zwykłym kotem,
który łowił myszy w młynie. Jest rudy,
nosi czerwone buty, które sprawiły, że
potrafił chodzić na dwóch nogach.
Kot jest sprytny i przebiegły i dlatego
potrafi znaleźć wyjście z każdej
sytuacji. Potrafi być pomysłowy,
inteligentny, odważny, pewny siebie i
wesoły. Posiada też wiele wad - jest

wyk.

Calineczka to maleńka i delikatna
dziewczynka, ale była dobra, miła i
bardzo uczynna. Nawet w trudnych
chwilach starała się być odważna.
Bardzo chętnie pomagała innym. 
Anna Lipka kl.3 SP

Eryk Bałuszek kl.3 SP

Anna Lipka kl.3 SP
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wyk.

Calineczka to dziewczynka bardzo
malutka, która urodziła się w dzwonku
kwiatka.Była ona tak drobniutka, że
musiała mieć specjalne ubranka.
Drobineczka miała łóżeczko ze
skorupki orzecha oraz małą podusię i
kołderkę. Śliczna Calineczka lubiła
pływać na płatku kwiatka w talerzu
pełnym wody. Wieczorem leżąc w
swoim łóżeczku lubiła słuchać bajek,
które opowiadała jej mama.
Gabriela Kołacz kl. 3 SP
Merida jest bohaterką baśni pod
tytułem "Merida Waleczna". Jest córką
szkockiego króla. Ma trzech
młodszych braci. Dziewczyna jest
szczupła. Ma rude, długie, kręcone

włosy i niebieskie oczy oraz
piegowatą cerę.Merida najbardziej
lubi jeździć na swoim ukochanym
koniu i strzelać z łuku. Księżniczka
jest odważna, waleczna i sprytna.
Kocha swoją rodzinę. Merida jest
moją ulubioną bohaterką, ponieważ
chciałabym być taka jak ona.
Katarzyna Sroka kl.3 SP

Mała dziewczynka o blond włosach i
niebieskich oczach. Nazywano ją ...

wyk.

Gabriela Kołacz kl.3 SP

Katarzyna Sroka kl.3 SP
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Czerwonym Kapturkiem, bo od babci
dostała czerwoną bluzę z kapturkiem,
z którym nigdy się nie rozstawała.
Była miła i bardzo pomocna, ale też
bardzo łatwowierna.
Anna Szostak kl.3 SP

wyk.

Główna bohaterka baśni o
Czerwonym Kapturku to mała
dziewczynka, która nosiła czerwony
kapturek na głowie. 

Wesoła, radosna i uczynna wnuczka.
Jest bardzo ciekawa świata. Przez
swoją naiwność naraziła na
niebezpieczeństwo siebie i swoją
ukochaną babcię.
Malwina Miziołek kl.3 SP

wyk.

Czerwony Kapturek to dziewczynka,
która nosiła na głowie kaptur w
kolorze czerwonym. Dostała go od
swojej babci i nigdy się z nim nie 

Anna Szostak kl.3 SP Malwina Miziołek kl.3 SP
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rozstawała. Mała bohaterka nie
posłuchała mamy, która ostrzegała ją
przed obcymi. Poprzez rozmowę ze
złym wilkiem naraziła siebie i swoją
rodzinę na niebezpieczeństwo. Na
szczęście wszystko dobrze się
skończyło. Dziewczynka z baśni miała
dobre serce i za bardzo ufała
nieznajomym. Nie zdawała sobie
sprawy z tego, że ktoś może ją
skrzywdzić i wykorzystać. Przygoda
Czerwonego Kapturka uczy nas, że
należy być posłusznym wobec
rodziców i nieufnym w stosunku do
obcych.
Zuzanna Rogala kl.3 SP

wyk.

"Kopciuszek"- główną bohaterką była
dobra i uczynna dziewczyna.
Codziennie od rana do nocy
wykonywała wszystkie prace domowe.
Macocha z córkami robiły pasierbicy
ciągle na złość. Chodziła w brudnych
i podartych ubraniach. A mimo to
była piękną panną. Miała złote serce
gotowe do pomocy. Jej dobroć pod
koniec baśni została wynagrodzona.
Wyszła za mąż za księcia.
Zamieszkała z nim w pałacu. Książę
wraz z żoną bardzo się kochali. Żyli
długo i szczęśliwie.
Damian Suślik kl.3 SP

wyk.Zuzanna Rogala kl.3 SP Damian Suślik kl.3 SP
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21 STYCZNIA DZIEŃ BABCI:) 22 STYCZNIA DZIEŃ DZIADKA:) A WIECIE OD
KIEDY ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ BABCI I DZIADKA W POLSCE?

Każdy wnuk i wnuczka pamiętają, że 
w Polsce Dzień Babci obchodzimy 21
stycznia, a Dzień Dziadka  22
stycznia. W te święta wnuki dziękują
swoim dziadkom za trud włożony
w ich wychowanie, za czas, za opiekę,
zabawę, uśmiech i wyrozumiałość na
co dzień.
Od kiedy obchodzimy Dzień Babci
 i Dziadka w Polsce?
Zaczęło się wszystko w  Poznaniu.
Pomysł utworzenia święta w Polsce
pojawił się w tygodniku „Kobieta
i Życie” w 1964 roku, a jego datę
zawdzięczamy Mieczysławie
Ćwiklińskiej - znanej sławie kina
i teatru. Tego właśnie dnia w 1965
roku  miała ona wystąpić w Poznaniu.
Pani Ćwiklińska była już kobietą
starszą - miała  wtedy 85 lat. Redakcja
"Expressu Poznańskiego" wręczyła
jej tort oraz kwiaty, ustanawiając tym
samym ten dzień - Dniem Babci,
którego głównym pomysłodawcą
był Kazimierz Flieger. Później powstał
również zwyczaj obchodzenia Dnia
Dziadka – 22 stycznia, dzień po Dniu
Babci.

"Jacy są dziadkowie?" Joanna Kiercz

.
.


