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ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

Czy wyobrażacie sobie życie bez Babci czy Dziadka?
Są dzieci, które nie mają ani Babci, ani Dziadka. Są
Dziadkowie, którzy mieszkają bardzo daleko i tylko
kilka razy do roku widujemy się z nimi. Ale jeśli ktoś
ma ich tuż obok, nie wyobraża sobie życia bez nich.
Opiekują się nami, rozpieszczają nas i pomagają, gdy
nie ma się komu wyżalić. 

Emilka i Patrycja

ŻARCIK Z BABCIĄ W TLE
Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc mu
wnikliwie w oczy:
- Zawsze, gdy jest klasówka, ciebie nie ma, bo babcia
chora, tak?
- Tak, proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia
symuluje.

autor rysunku: Klaudia

SZCZYPTA HISTORII 
O DNIU BABCI I DZIADKA

W Polsce Dzień Babci obchodzony jest 21
stycznia, tak jak w Bułgarii i Brazylii. Dzień
ten świętujemy od 1964 roku. Za granicą nie
tylko Babcie obchodzą to święto, ale także
mamy i ich dzieci. Dzień Dziadka
obchodzimy 22 stycznia, a pomysł o
uświęceniu tego dnia przyszedł do nas z
Ameryki. Święta te spędzamy w
towarzystwie Dziadków i Babć. Nasi
dziadkowie w tych dniach obdarowywani są
prezentami oraz własnoręcznie zrobionymi
upominkami i laurkami. 

Maja

MOI DZIADKOWIE
Są najlepszymi dziadkami na
świecie. Poświęcają mi każdą
wolną chwilę. Kocham ich za to,
że mają dobre serce i zawsze
mogę na nich liczyć. Babcia robi
dla mnie pyszne obiady, zostaje ze
mną, gdy mama musi iść do pracy,
troszczy się o mnie. Natomiast
dziadek, kiedy ma wolną chwilę,
zawsze gramy w karty i zabiera
mnie na przejażdżki autem.Gdy
przychodzi z pracy, przynosi nam
cukierki.
Zawsze będą dla mnie wszystkim i
zawsze będę ich kochać.

Nicol
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ŻYCZYMY BABCIOM I DZIADKOM...

Babciu, życzę Ci dużo książek, kota i żebyście z Dziadkiem zagrali ze
mną w fornite.
Kuba
Życzę Wam nowego telefonu Iphone XS i dużo pieniędzy oraz żebyście
chodzili na skypark.
Maciej
Droga Babciu, życzę Ci, aby Mesenger się Tobie naprawił i abyś
wymieniła stary telefon.
Drogi Dziadku życzę Ci, abyś dostał nowy fotel i krzyżówki.
Emilia

Życzę Wam, żebyście w końcu
kupili nowy telefon dotykowy,
żebyście zagrali ze mną w fortnite,
kupili deskorolkę i jeszcze… To, co
wszyscy mówią, czyli zdrowia,
szczęścia i pomyślności.
Kacper
Życzę Wam, żebyście kupili nowy
telewizor – szerokoekranowy i
nowy samochód.
Szymon

ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA Z PRZYMRUŻENIEM OKA
Poprosiliśmy uczniów z klas V d i e (bo to nasi koledzy), by wymyślili dla Babć i Dziadków wesołe życzenia.
Wykazali się dużym poczuciem humoru. Drukujemy najciekawsze według redakcji. 

Życzę Ci Babciu ciepłych wygodnych kapci, wygodnego fotela, nowego
telefonu dotykowego.
Wiktoria
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzę wygranej w toto lotka i żeby się
podzielili kasą i by mnie zbudowali dom na Florydzie.
Olimpia
Żeby żyli jak najdłużej.
Miłosz
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzę: szczęścia, zdrowia, pieniędzy i
uśmiechu na twarzy.
Klaudia
Szczęścia, zdrowia i żeby dożyła moich dzieci.
Seweryn

autorzy rysunków: Nicol, Kuba,
Marcin 

ŻARCIK O DZIADKACH
Wnuczek pyta babcię i dziadka:
– Czym do nas przyjechaliście?
– Pociągiem, a dlaczego pytasz?
– Bo tata mówi, że was diabli
przynieśli.

Mój dziadek zawsze powtarza:
– Nie podchodź do byka z przodu,
do konia z tyłu, a do idioty w ogóle.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 68 02/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plWagnerPress II

KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA...
uczniowie klasy II a

Adam: Kocham moją Babcię za to,
że opiekuje się mną i ma dla mnie
wolny czas.
Kuba: Babcię kocham, że ze mną
się bawi.
Miłosz: Kocham moich Dziadków
za to, że dają mi moje ulubione
danie.
Kacper: Kocham moją Babcię za
to, że robią mi obiady.
Ala: Kocham moich Dziadków
dlatego, że kupują mi cukierki.

Emilka: Kocham moich Dziadków
za miłość i życzliwość.
Ignaś: Ja kocham Babcię i
Dziadka za to, że nie złościcie się
na mnie.
Filip: Ja kocham swoich
Dziadków, bo się o mnie troszczą.
Krzyś: Kocham moich Dziadków
za miłość.

Zapytaliśmy naszych młodszych kolegów z klasy II a, za co kochają Babcię i Dziadka. Miłe i ciepłe słowa
wzbogacili wspaniałymi rysunkami. Wybór był trudny, bo niestety, nie wszystkie portrety mogliśmy
opublikować. W tekstach nie zmieniliśmy stylu i języka tylko… poprawiliśmy ortografię i interpunkcję. 

opracował: Kacper

Kuba: Babcię kocham, bo się ze
mną bawi.
Martyna: Lubię moją Babcię
dlatego, bo mnie odbiera ze
szkoły, a Dziadka, bo ogląda ze
mną różne bajki. 
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KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA...
uczniowie klasy II c

Julia: Kocham babcię za to, że
chodzi ze mną na łyżwy.
Nikola: Kocham Babcię i Dziadka
za to, że są zawsze przy nas i za
to, że zawsze mogę na nich liczyć.

rysunek poniżej: Nikola

Sandra: Kocham Babcię za to, że
mnie kocha całym sercem.
rysunek powyżej: Sandra
Dawid: Kocham Babcię za to, że
Babcia chodzi ze mną na plac
zabaw i że mi pozwoliła iść sam do
sklepu.
Igor: Kocham moją Babcię za to,
że robi mi pyszne dania. Kocham
mojego Dziadka za to, że wymyśla
różne zabawy.
Oliwier: Kocham moją Babcię za
to, że pomaga mi odrabiać lekcje i
jest najlepsza na świecie.
Lena: Kocham moich Dziadków
dlatego, że są kochani i dlatego, że
dają mi prezenty.
Tomek: Kocham moją Babcię za
to, że tyle razy odbierała mnie z
przedszkola.
Maciek: Kocham Dziadka i Babcię
za to, że są najlepsi.

Amelka: Kocham moją Babcię
dlatego, że ona mnie kocha i
dlatego, że gra ze mną w gry
planszowe. 
rysunek poniżej: Amelka

Marek: Kocham moją Babcię za
to, że bawi się ze mną, że mnie
kocha, odbiera mnie ze szkoły.
Adam: Kocham Babcię i Dziadka
za: rogaliki, ciasteczka, granie w
remika.
Emilka: Lubię moją babcię
dlatego, że ma pieska i że jest miła
i najlepsza. Kocham ją.
Mikołaj: Kocham moją Babcię za
to, że mi wszystko kupuje i mi
wszystko przynosi. A Dziadka, bo
mi pomaga.
Hania: Kocham Cię za to, że gdy
byłam mała, mną się opiekowałaś.

Na pytanie: Za co kocham Babcię i Dziadka odpowiadali też uczniowie klasy II c. Do miłych złów dołączyli
rysunki. 
W tekstach nie zmieniliśmy stylu i języka, tylko… poprawiliśmy ortografię i interpunkcję.

opracował: Kuba
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JACY SĄ WSPÓŁCZEŚNI DZIADKOWIE?

W dzisiejszych czasach nasze Babcie nie robią skarpetek na drutach,
lecz zabierają nas na wakacje za granicę, a dziadkowie nie huśtają się na
bujanym fotelu, tylko latają szybowcami. Za niedługo to właśnie nasze
Babcie będą uczyły nas języków obcych, a dziadkowie pilotowania.
Starsze pokolenie wcale nie oznacza ludzi nie na czasie. Około 70%
starszych osób korzysta już z smartfona.

Maja
Babcie dzisiaj autami jeżdżą, siwe włosy mają, z laskami się
przemieszczają, ale formę wciąż mają. Na wakacje jeżdżą, zwiedzać
lubią i z kawałów się śmieją. Narzekają na nas ciągle, a ja tego słuchać
nie mogę. Takie są nasze Babcie.

Olimpia
Współczesna Babcia i Dziadek robią zdjęcia na instagrama, grają na
komputerze, chodzą na jogę i karate, jeżdżą na rowerze oraz noszą
eleganckie i modne ubrania.

Sebastian

rysunek babci: Olimpia

JA O MOJEJ BABCI
Rozśpiewana, miła. Lubi
imprezować.
Najbardziej lubi szyć.
Babcia najbardziej lubi oglądać
tureckie seriale.
Babcia gra na telefonie, chodzi na
karate, do sklepu po ubrania.
Najbardziej lubi gotować.
Babcia szydełkuje i śpiewa.
Babcia robi drifty autem.
Jest modnie ubrana.

rysunek dziadka: Oskar

JA O MOIM DZIADKU
Mój Dziadek lubi chodzić do
sklepu.
Pracuje i lubi się ze mną bawić.
Dziadek biega, gra na telefonie i
komputerze.
Lubi spędzać czas na działce.
Gra ze mną w piłkę nożną.
Mój Dziadek lubi pracować.
Dziadek lubi rozwiązywać
krzyżówki.
Cały czas gra w fornite.
Chodzi na imprezy.
Gra ze mną w pokera.

TRZY TYPY WSPÓŁCZESNYCH DZIADKÓW
Współcześni Dziadkowie tak jak dawniej kochają swoje wnuki, ale nie zawsze poświęcają się dzieciom swoich
dzieci. Po prostu nie mają czasu, bo realizują swoje marzenia. Przecież wychowywali dzieci, pracowali i nie
mogli myśleć o sobie. Fachowo nazywa się ich dziadkami zdystansowanymi. Druga grupa to dziadkowie
zaangażowani. Chcą wychowywać swoje wnuki, zwłaszcza gdy rodzice długo pracują. Są jeszcze towarzyscy,
którzy rozpieszczają wnuczęta, ale nie poświęcają im całego swojego wolnego czasu. 
A JACY SĄ WSPÓŁCZEŚNI DZIADKOWIE WEDŁUG NASZYCH KOLEGÓW?
Dłuższe wypowiedzi podpisaliśmy, a autorami krótszych są:
Bartek, Staś, Wiktoria, Nicol, Klaudia, Emilia, Oliwia, Łukasz, Maciej, Seweryn, Klara. 

Zuzia
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