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jak co roku w święta
stoi  ona uśmiechnięta, 
przystrojona, kolorowa 
do ozdoby już gotowa 
złote łańcuchy wokół zwisają 
urody i elegancji jej dodają 
piękne bombeczki, w różnym kolorze
błyszczy i lśni jak tylko może
pod nią prezenty na nas czekają
i wszystkich w rodzinie uszczęśliwiają,
po zmroku światełka na niej mrugają 
to piękne drzewko przecież wszyscy
znają.
Karolina Kałużna, 7e
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              Świąteczny prezent dla Cynamona

NA ZIMOWE I ŚWIĄTECZNE
WIECZORY

PANI ANNA STASZ POLECA...

 Świat Allie legł w gruzach. Jej ukochany brat
zaginął, a ona została aresztowana – kolejny
raz. Rodzice podejmują desperacką decyzję o
wysłaniu dziewczyny do elitarnej szkoły z
internatem. Akademia Cimmeria nie jest jednak
zwyczajną szkołą.

Jaką tajemnicę kryje historia rodziny dziewczyny?
Kim tak naprawdę jest Allie?

"Wybrani" to pierwsza część bestsellerowej sagi. 

https://docer.pl/doc/x08een1

Zachęcamy do lektury w czasie świąt i ferii
zimowych!

Uwielbiam okres przedświąteczny. Czas oczekiwania i przygotowywanie do Świąt Bożego Narodzenia jest
nawet lepszy niż same święta. 
Tradycją w mojej rodzinie jest własnoręczne przygotowywanie kalendarzy adwentowych, które przed
pierwszym grudnia wręczamy wszystkim domownikom. W tym roku postanowiłam sprawić taki kalendarz
również Cynamonowi. Zapakowałam 24 paczuszki niespodzianki do pięknie ozdobionego pudełka.
Znajdowały się tam m.in. szczotka, czerwona muszka i różne smakołyki. Początkowo mój piesek nie
wiedział, co to jest, ale po kilku dniach rozpakowywania prezencików doskonale orientuje się już, o co
chodzi. Codziennie siada przed kartonem i czeka na prezent. Dotychczas najbardziej podobała mu się
niespodzianka przygotowana z okazji mikołajek. 6. grudnia Cynamon dostał nową piłeczkę. A jak już wiecie,
mój psiak uwielbia zabawy z piłką zarówno w domu, jak i na spacerze. Potrafi aportować,ale też dobrze 
radzi sobie z odbijaniem i podrzucaniem piłki. Najśmieszniej wygląda, gdy sam ze sobą bawi się w
aportowanie. Przynosi piłkę na swoje posłanie i potem szarpie zębami za jeden koniec kocyka. Gdy piłka się
poturla,  to biegnie za nią i przynosi z powrotem na posłanie. I tak w kółko przez kilkanaście minut. Sama
radość tak na niego patrzeć!

Lena Cisowska-Środecka



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 24 12/2020 | Strona 3 
www.juniormedia.pl M jak

Makusy

PANI LIDIA KUBISIAK PROPONUJE...

Na Święta Bożego
Narodzenia

TORT MAKOWY

.

.

.

Dwóch chłopców spędza noc przed Wigilią u
dziadków.
Przed pójściem spać klękają przy łóżkach, 
modlą się, a jeden z nich ile, sił w płucach,
woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o laptop,
o telefon….
Starszy  brat pochylił się i szturchnął go,
mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia czasami jest...

.

.
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