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W tym numerze:Wesołych Świąt!
Z okazji Bożego Narodzenia nasza redakcja
pragnie życzyć Wam wszystkiego
najlepszego! Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,
jaśniejących pierwszą gwiazdką. Niech z nut
świątecznych zapachów powstanie
najpiękniejsza kolęda i czarem swej melodii
spełni Wasze marzenia.
życzy redakcja Wieści Trójki

Stroik MM
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Mikołaju, Mikołaju Nasz…

6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową
tradycję. W tym roku z powodu pandemii jest zupełnie inaczej niż to bywało zazwyczaj. Mimo
wszystko radośnie go spędziliśmy ten dzień. Wszyscy uczniowie ubrali się cali na czerwono
oraz założyli piękne mikołajkowe czapki. Dzieciakom dopisywały świetne humory, a w całej
szkole panował szczególny klimat. Uczniowie utrwalali wiedzę o św. Mikołaju poprzez
oglądanie filmów, śpiewanie piosenek oraz udział w różnych grach i zabawach klasowych.
Zadaniem starszych dzieci było również zredagowanie listu do Mikołaja w podziękowaniu
za otrzymane prezenty lub z prośbą o nowe podarunki. Uczniowie wykazali się dużą
wrażliwością i dostrzegli, że warto pomagać i wspierać potrzebujących. Na wszystkie dzieci
czekały również w klasach słodkie upominki. Ten dzień sprawił nam wszystkim wiele radości
i dostarczył sporo wrażeń. Szkoda, że Święty Mikołaj odwiedza nas tylko jeden raz w roku.
oprac. HCh
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Czy zrobić pizzę to ogromna sztuka? Uczniowie SP3 z wizytą w pizzerii

W tym roku w ramach prezentu mikołajkowego klasa 2b wybrała się na warsztaty kulinarne do
Pizzerii Da Grasso w Zambrowie. Dzieci mogły zapoznać się z pracą kucharza oraz techniką
wykonania pizzy. Była to niepowtarzalna okazja, by dowiedzieć się wszystkiego o tej
najpopularniejszej włoskiej potrawie. W trakcie warsztatów dzieci przeszły samodzielnie
przez cały proces wypieku pizzy, począwszy od formowania placków na komponowaniu
własnych połączeń smakowych skończywszy. Jednym słowem wielka frajda dla
najmłodszych! Każdy z uczestników otrzymał specjalną czapkę kucharską oraz fartuch. Na
stanowiskach pracy przygotowano wcześniej kulki ciasta, wałki, podkładki oraz przeróżne
składniki. Uczniowie pod czujnym okiem pracowników pizzerii, wałkowali ciasto, smarowali
je sosem pomidorowym i ozdabiali ulubionymi składnikami: szynką, pieczarkami, kukurydzą
czy ananasem.  Tak przygotowane pizze trafiały do pieca.  Wyglądały cudownie, a jeszcze
lepiej smakowały.  Niewątpliwie najprzyjemniejszym momentem zajęć była degustacja
własnych dzieł kulinarnych. Okazało się, że nasi uczniowie są świetnymi kucharzami.
Na zakończenie uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia warsztatów, nadające honory
młodszego pomocnika szefa kuchni, mistrza wałka, geniusza smaku oraz najważniejszy
oficjalny tytuł:,,Małego kucharza”.  Zajęcia sprawiły wszystkim dużo radości, co widać na
załączonych zdjęciach. Serdecznie dziękujemy Pizzerii Da Grasso w Zambrowie za
przygotowanie warsztatów oraz rodzicom uczniów za transport i pomoc w sprawowaniu
opieki nad drugoklasistami. 
oprac. NP
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Kiermasz słodkości Dla Filipka

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie przyłączyła się do pomocy Filipkowi Nowackiemu
choremu na SMA – rdzeniowy zanik mięśni. Rodzice dziecka muszą uzbierać 9 000 000 zł na
terapię genową, która pozwoli mu na normalne funkcjonowanie. Po terapii chłopiec nie
będzie wymagał dalszego leczenia, a jedynie rehabilitacji. 14 grudnia 2021r Wolontariat
Szkolny i Samorząd Uczniowski pod opieką: Emilii Sadowskiej, Mileny Mioduszewskiej,
Agnieszki Chankowskiej, Izabeli Rytelewskiej oraz Andrzeja Konopko zainicjowali sprzedaż
ciast i różnych słodkości. Do akcji chętnie przyłączyli się rodzice i nauczyciele, którzy
przygotowali mnóstwo wypieków. Wszystko smakowało wyśmienicie i wyglądało przepięknie.
Cała społeczność szkolna pokazała swoje wielkie serca i wzięła czynny udział w
zorganizowanej akcji. Uśmiechy na twarzach, wielkie serce i ogromne zaangażowanie
towarzyszyły w tym dniu wszystkim z nas. Jednocześnie nasza szkoła przystąpiła również do
challeng’u „Zostań Mikołajem Filipka”. Uczniowie wykrzykiwali hasło: „Jesteśmy z Tobą
Filipku”. Każda klasa chętnie wzięła udział w powyższym zadaniu. W ten sposób dzieci
okazały wsparcie choremu Filipkowi. Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i
rodziców udało się zebrać w sumie 3243,10 zł. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane
na leczenie chorego Filipka.
oprac. AG
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Uczniowie Trójki na wycieczce szlakiem atrakcji Supraśl – Białystok

Najlepszym sposobem zapobiegającym uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży jest
rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem oraz podejmowanie rozmaitych
aktywności. Świetną okazją sprzyjającą kształtowaniu pozytywnych postaw i twórczych
zainteresowań była wycieczka edukacyjna zorganizowana dla uczniów Trójki 15 grudnia. W
jednodniowej, ale obfitującej w wiele atrakcji wycieczce na trasie Supraśl – Białystok
uczestniczyli uczniowie klas IV a i IV b, wraz z opiekunami i nauczycielami. W bogatym
programie ich wyjazdu znalazło się zwiedzanie Muzeum Ikon, mieszczącego się w
zabytkowym kompleksie cerkiewno-klasztornym. Poza ikonami datowanymi w niektórych
przypadkach nawet na XVIII wiek dzieci mogły podziwiać również supraskie freski powstałe
jeszcze w XVI wieku, które przybliżają historię tamtejszego klasztoru, oraz obejrzeć film o
sztuce pisania ikon. Wzbogaceni o wiedzę na temat ikon i ich symboliki uczniowie udali się
do Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu, gdzie oprócz zwiedzania obiektu
wzięli udział w pasjonujących warsztatach czerpania papieru, samodzielnego tworzenia
oryginalnych kart oraz zakładek książkowych. Następnie dzieci udały się do Białegostoku. Po
krzepiącym obiedzie wycieczka wyruszyła na zwiedzanie Muzeum Farmacji i Medycyny
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, mieszczącego się w zabytkowych wnętrzach
dawnej Rezydencji Branickich. Uczestnicy mieli okazję zgłębić tajniki dawnej medycyny i
farmacji, poznając historię lecznictwa, stomatologii, okulistyki, chirurgii, ginekologii,
radiologii itp. Dzieci urzekła interaktywność zajęć i bezpośredni kontakt z eksponatami.
Gwoździem programu okazały się kolejne zajęcia praktyczne: warsztaty mydlarskie dla dzieci.
Wycieczka przybliżyła dzieciom edukację prozdrowotną i regionalną, a także była okazją do
rozwijania kreatywności i poznawania nowych zainteresowań.
oprac. AG



www.poranny.plKurier Poranny | Numer 52 12/2021 | Strona 6  

www.juniormedia.plWieści Trójki

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021-2025 na zakup książek do naszej biblioteki 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie przystąpiła do
NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. na lata 2021-2025. Głównym
celem programu jest zwiększenie atrakcyjności księgozbioru bibliotek szkolnych oraz rozwój
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, książek
będących nagrodami w konkursach czytelniczych oraz nowych elementów wyposażenia do
biblioteki szkolnej. Otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 15 000 zł (12 000 kwota dotacji z
budżetu państwa + 3 000 zł to wkład własny Organu prowadzącego). Dzięki temu uczniowie
będą mogli korzystać z najnowszych propozycji wydawniczych i cieszyć się nowym
wyposażeniem biblioteki. W naszej szkole zamierzamy podjąć działania opierające się na
przedsięwzięciu adresowanym do uczniów z klas I – III i IV – VIII. Naszym celem jest promocja
książki i biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom oraz zwiększenie roli biblioteki
szkolnej w kształceniu, wychowaniu i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, wyrabianie
nawyku właściwego spędzania wolnego czasu, rozwijanie sprawności językowych, ale także
budowanie poczucia własnej wartości. Zaszczepienie czytelnictwa już w wieku
wczesnoszkolnym i podtrzymywanie miłości do książek podczas całego pobytu uczniów w
szkole, przyczyni się do wyrobienia nawyku czytania i wielu płynących z tego faktu korzyści
w dorosłym życiu. By zainteresować dzieci literaturą planuje się: zastąpić stare, nudne, zbyt
poważne, często nieaktualne książki zalegające na półkach w bibliotece, nowościami
wydawniczymi; wzbogacić zasoby biblioteki, zarówno o lektury szkolne, jak i inne pozycje
literatury współczesnej, popularno-naukowej, historycznej itp., które odpowiadać będą
aktualnym potrzebom i zainteresowaniom uczniów naszej szkoły.
oprac. EW
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Nasze prace

Maciej Rusiecki kl. VB
„Czarownica i przygoda w szkolnej bibliotece”
Pewnego razu w szkolnej bibliotece wydarzyło się coś niesamowitego. Nawet panie bibliotekarki nie mogły tego zrozumieć. Otóż
wszystkie książki zaczęły ze sobą rozmawiać.  I tak rozmawiały i rozmawiały (w swoim języku rzecz jasna). A o czym? Tego nie
wie nikt. Ale cofnijmy się o dzień wcześniej.
Otóż gdy dzieci wyszły ze szkoły wkradła się do niej czarownica Helena. Weszła przez okno w bibliotece i swoimi czarami
zebrała z półek wszystkie książki. A żeby nikt się nie domyślił na ich miejsce ustawiła swoje zaczarowane księgi. Nazajutrz gdy
przyszły panie bibliotekarki usłyszały, że zza drzwi biblioteki dochodzą jakieś głosy. Weszły do biblioteki,  a tam wszystkie
książki rozmawiają. Panie były bardzo zdziwione. A jedna z nich zobaczyła coś na biurku. Był to magiczny proszek. Domyśliła
się, że to proszek czarownicy lub czarodzieja. Więc zaczęły się poszukiwania. Wszyscy nauczyciele i uczniowie chodzili po
całym mieście, ale nikomu nie udało się odnaleźć jakiegokolwiek czarodzieja. Nikomu oprócz Kamilowi z szóstej klasy. Gdy
wracał on do domu na swojej drodze napotkał czarownice. Bardzo się przestraszył i schował się w krzakach. Dostrzegł, że ta
czarownica ma ze sobą jakąś dużą torbę. A z tej torby wystawały książki. Kamil wyjął swój telefon i zrobił kilka zdjęć.  Gdy
czarownica odeszła, Kamil szybko pobiegł do szkoły. Wszedł do biblioteki i zaczął wszystko tłumaczyć paniom.
– Czyli to ta podstępna czarownica zamieniła książki? – zapytała pani bibliotekarka.
 – Tak – odpowiedział Kamil.
– A gdzie ją widziałeś? – zapytała druga pani.
– Na ulicy Ząbkowej przy sklepiku osiedlowym – powiedział.
I tak oto Kamil i jedna z pań bibliotekarek udali się na ulicę Ząbkową. Gdy doszli do sklepiku na osiedlu, pani coś dostrzegła.
– To chyba książka z naszej biblioteki – zamyśliła się.
– Faktycznie – odpowiedział Kamil.
Weszli do sklepiku i zapytali się kasjerki czy nie widziała w okolicy jakieś czarownicy.
 – Niestety nie widziałam – odpowiedziała pani ze sklepiku.
Kamil i pani bibliotekarka jeszcze kilka godzin szukali czarownicy, niestety bez skutku. Kamil wpadł jednak na pewien pomysł.
– A co jeśli zastawimy na nią pułapkę? – zaproponował.
– Dobra myśl – odpowiedziała bibliotekarka.
I tak właśnie Kamil razem z panią bibliotekarką zaczęli przygotowywać pułapkę. Kiedy nadeszła noc czarownica Helena znów
przyszła do biblioteki. Nie zauważyła zastawionej pułapki i w nią wpadła. Po chwili do biblioteki szybko wbiegła pani
bibliotekarka.
– Mam cię czarownico! – krzyknęła.
– Proszę wypuść mnie. – prosiła czarownica.
– Najpierw wytłumacz dlaczego ukradłaś książki?– zapytała bibliotekarka.
– Ja nie wiedziałam, że takie zabranie książek to kradzież. Ja je tylko pożyczyłam bo chciałam wzbogacić swoją wiedzę –
wyjaśniła  czarownica.
– Ale nic nikomu nie powiedziałaś więc można to uznać za kradzież – wytłumaczyła pani bibliotekarka.
Po krótkiej rozmowie wpuściła ona czarownicę z pułapki. Helena obiecała, że poustawia wszystkie książki na miejsce, a przy
okazji posprząta półki, na których stoją. Dzień później czarownica pojawiła się w szkole i przeprosiła wszystkich uczniów i
nauczycieli za całe zamieszanie. Obiecała, że popracuje nad swoim zachowaniem. Zaczęła pracować w szkolnej bibliotece,
gdzie mogła również zdobywać wiedzę tak jak chciała.
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Drogi Mikołaju!
Na wstępie mojego listu chciałabym powiedzieć Tobie, że w tym roku byłam
bardzo grzeczna. Starałam się o dobre stopnie i udało mi się osiągnąć swój
cel.
Na początku marca zaczęłam interesować się piosenkarką Arianą Grande.
Bardzo ją polubiłam, ponieważ  lubię śpiewać i mamy podobne głosy. Jej
piosenki motywują mnie do tego, żeby osiągnąć moje marzenie i zostać
piosenkarką. Nawet zakupiłam kilka jej płyt, których często słucham
śpiewając razem z Arianą uczę się języka angielskiego. Ostatnio zobaczyłam
w galerii książkę Danny’ego White’a pod tytułem ,,Ariana: The Biography”.
Chęć zdobycia tej książki zmotywowała mnie do napisania listu, z prośbą o
taki prezent. Wiem, że napewno mi przybliży jeszcze bardziej moją idolkę.
Uwielbiam czytać, więc będzie to dla mnie idealny prezent. Książka ta
zawiera informacje o Arianie, jej początkach w karierze. Chciałabym
wiedzieć, jak zacząć przygodę z muzyką i poprawnie śpiewać.
Na tym kończę swój list. Mam nadzieję, że będziesz już wiedzieć co mnie
interesuje, oraz jaką książkę chciałabym przeczytać.
Do zobaczenia 24 grudnia. Będę czekać z niecierpliwością. Przygotuje dla
Ciebie pyszne pierniczki i ciepłe mleko na rozgrzanie.
 
  Gabriela Zalewska 5C



www.poranny.pl Kurier Poranny | Numer 52 12/2021 | Strona 9 

www.juniormedia.pl Wieści Trójki

REDAKCJA WIEŚCI TRÓJKI
Adres redakcji: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego ul. Magazynowa 13 18 300 Zambrów
Skład redakcji:  A. Godlewska 8A, A. Gosiewska 8A, N. Pisarska 8A, H. Chełski 8A, E. Wiącek 8B
Pod opieką: I.Brzozowskiej, J.Jasińskiej, K.Powichrowskiej

Martyna Pietkiewicz 
kl. VII a
Kochany Mikołaju!     20.12 2021r.  Zambrów
Piszę do Ciebie, ponieważ chcę dostać swój wymarzony prezent. W tym
roku jestem bardzo grzeczna, staram się rozwijać swoje talenty i poznawać
nowe, bardzo dobrze się uczę, jestem aktywna na lekcjach, chodzę do
szkoły muzycznej, biorę udział w konkursach literackich i plastycznych.
Pod choinkę chciałabym dostać książkę pt. ,,Gwiazdkowy Prosiaczek’’ J.K.
Rowling, którą poleciła mi koleżanka. Opowiada ona o chłopcu, który ma
przytulankę, i jest do niej bardzo przywiązany. Jednak w Wigilię miś ginie.
Jak potoczą się losy chłopca? Czy odnajdzie swoją ulubioną zabawkę?
Przyjaciółka nie chciała zdradzić mi nic więcej i zachęciła mnie do
przeczytania tej książki. 
Każdy z nas w swoim życiu stracił coś, na czym bardzo mu zależy. Wigilia to
noc cudów, może wtedy odnajdziemy to co dla nas cenne. Ja mam nadzieję,
że pod choinką znajdę swoją wymarzoną książkę. 
                                                                              Z góry bardzo Ci dziękuję. 
                                                                                                                 
Martyna 
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	Kiermasz słodkości Dla Filipka
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie przyłączyła się do pomocy Filipkowi Nowackiemu choremu na SMA – rdzeniowy zanik mięśni. Rodzice dziecka muszą uzbierać 9 000 000 zł na terapię genową, która pozwoli mu na normalne funkcjonowanie. Po terapii chłopiec nie będzie wymagał dalszego leczenia, a jedynie rehabilitacji. 14 grudnia 2021r Wolontariat Szkolny i Samorząd Uczniowski pod opieką: Emilii Sadowskiej, Mileny Mioduszewskiej, Agnieszki Chankowskiej, Izabeli Rytelewskiej oraz Andrzeja Konopko zainicjowali sprzedaż ciast i różnych słodkości. Do akcji chętnie przyłączyli się rodzice i nauczyciele, którzy przygotowali mnóstwo wypieków. Wszystko smakowało wyśmienicie i wyglądało przepięknie. Cała społeczność szkolna pokazała swoje wielkie serca i wzięła czynny udział w zorganizowanej akcji. Uśmiechy na twarzach, wielkie serce i ogromne zaangażowanie towarzyszyły w tym dniu wszystkim z nas. Jednocześnie nasza szkoła przystąpiła również do challeng’u „Zostań Mikołajem Filipka”. Uczniowie wykrzykiwali hasło: „Jesteśmy z Tobą Filipku”. Każda klasa chętnie wzięła udział w powyższym zadaniu. W ten sposób dzieci okazały wsparcie choremu Filipkowi. Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i rodziców udało się zebrać w sumie 3243,10 zł. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na leczenie chorego Filipka. oprac. AG

	Uczniowie Trójki na wycieczce szlakiem atrakcji Supraśl – Białystok
	Najlepszym sposobem zapobiegającym uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży jest rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem oraz podejmowanie rozmaitych aktywności. Świetną okazją sprzyjającą kształtowaniu pozytywnych postaw i twórczych zainteresowań była wycieczka edukacyjna zorganizowana dla uczniów Trójki 15 grudnia. W jednodniowej, ale obfitującej w wiele atrakcji wycieczce na trasie Supraśl – Białystok uczestniczyli uczniowie klas IV a i IV b, wraz z opiekunami i nauczycielami. W bogatym programie ich wyjazdu znalazło się zwiedzanie Muzeum Ikon, mieszczącego się w zabytkowym kompleksie cerkiewno-klasztornym. Poza ikonami datowanymi w niektórych przypadkach nawet na XVIII wiek dzieci mogły podziwiać również supraskie freski powstałe jeszcze w XVI wieku, które przybliżają historię tamtejszego klasztoru, oraz obejrzeć film o sztuce pisania ikon. Wzbogaceni o wiedzę na temat ikon i ich symboliki uczniowie udali się do Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu, gdzie oprócz zwiedzania obiektu wzięli udział w pasjonujących warsztatach czerpania papieru, samodzielnego tworzenia oryginalnych kart oraz zakładek książkowych. Następnie dzieci udały się do Białegostoku. Po krzepiącym obiedzie wycieczka wyruszyła na zwiedzanie Muzeum Farmacji i Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, mieszczącego się w zabytkowych wnętrzach dawnej Rezydencji Branickich. Uczestnicy mieli okazję zgłębić tajniki dawnej medycyny i farmacji, poznając historię lecznictwa, stomatologii, okulistyki, chirurgii, ginekologii, radiologii itp. Dzieci urzekła interaktywność zajęć i bezpośredni kontakt z eksponatami. Gwoździem programu okazały się kolejne zajęcia praktyczne: warsztaty mydlarskie dla dzieci. Wycieczka przybliżyła dzieciom edukację prozdrowotną i regionalną, a także była okazją do rozwijania kreatywności i poznawania nowych zainteresowań. oprac. AG
	Otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 na zakup książek do naszej biblioteki
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie przystąpiła do NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. na lata 2021-2025. Głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności księgozbioru bibliotek szkolnych oraz rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, książek będących nagrodami w konkursach czytelniczych oraz nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej. Otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 15 000 zł (12 000 kwota dotacji z budżetu państwa + 3 000 zł to wkład własny Organu prowadzącego). Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji wydawniczych i cieszyć się nowym wyposażeniem biblioteki. W naszej szkole zamierzamy podjąć działania opierające się na przedsięwzięciu adresowanym do uczniów z klas I – III i IV – VIII. Naszym celem jest promocja książki i biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom oraz zwiększenie roli biblioteki szkolnej w kształceniu, wychowaniu i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, wyrabianie nawyku właściwego spędzania wolnego czasu, rozwijanie sprawności językowych, ale także budowanie poczucia własnej wartości. Zaszczepienie czytelnictwa już w wieku wczesnoszkolnym i podtrzymywanie miłości do książek podczas całego pobytu uczniów w szkole, przyczyni się do wyrobienia nawyku czytania i wielu płynących z tego faktu korzyści w dorosłym życiu. By zainteresować dzieci literaturą planuje się: zastąpić stare, nudne, zbyt poważne, często nieaktualne książki zalegające na półkach w bibliotece, nowościami wydawniczymi; wzbogacić zasoby biblioteki, zarówno o lektury szkolne, jak i inne pozycje literatury współczesnej, popularno-naukowej, historycznej itp., które odpowiadać będą aktualnym potrzebom i zainteresowaniom uczniów naszej szkoły. oprac. EW

	Nasze prace
	Maciej Rusiecki kl. VB „Czarownica i przygoda w szkolnej bibliotece” Pewnego razu w szkolnej bibliotece wydarzyło się coś niesamowitego. Nawet panie bibliotekarki nie mogły tego zrozumieć. Otóż wszystkie książki zaczęły ze sobą rozmawiać.  I tak rozmawiały i rozmawiały (w swoim języku rzecz jasna). A o czym? Tego nie wie nikt. Ale cofnijmy się o dzień wcześniej. Otóż gdy dzieci wyszły ze szkoły wkradła się do niej czarownica Helena. Weszła przez okno w bibliotece i swoimi czarami zebrała z półek wszystkie książki. A żeby nikt się nie domyślił na ich miejsce ustawiła swoje zaczarowane księgi. Nazajutrz gdy przyszły panie bibliotekarki usłyszały, że zza drzwi biblioteki dochodzą jakieś głosy. Weszły do biblioteki,  a tam wszystkie książki rozmawiają. Panie były bardzo zdziwione. A jedna z nich zobaczyła coś na biurku. Był to magiczny proszek. Domyśliła się, że to proszek czarownicy lub czarodzieja. Więc zaczęły się poszukiwania. Wszyscy nauczyciele i uczniowie chodzili po całym mieście, ale nikomu nie udało się odnaleźć jakiegokolwiek czarodzieja. Nikomu oprócz Kamilowi z szóstej klasy. Gdy wracał on do domu na swojej drodze napotkał czarownice. Bardzo się przestraszył i schował się w krzakach. Dostrzegł, że ta czarownica ma ze sobą jakąś dużą torbę. A z tej torby wystawały książki. Kamil wyjął swój telefon i zrobił kilka zdjęć.  Gdy czarownica odeszła, Kamil szybko pobiegł do szkoły. Wszedł do biblioteki i zaczął wszystko tłumaczyć paniom. – Czyli to ta podstępna czarownica zamieniła książki? – zapytała pani bibliotekarka.  – Tak – odpowiedział Kamil. – A gdzie ją widziałeś? – zapytała druga pani. – Na ulicy Ząbkowej przy sklepiku osiedlowym – powiedział. I tak oto Kamil i jedna z pań bibliotekarek udali się na ulicę Ząbkową. Gdy doszli do sklepiku na osiedlu, pani coś dostrzegła. – To chyba książka z naszej biblioteki – zamyśliła się. – Faktycznie – odpowiedział Kamil. Weszli do sklepiku i zapytali się kasjerki czy nie widziała w okolicy jakieś czarownicy.  – Niestety nie widziałam – odpowiedziała pani ze sklepiku. Kamil i pani bibliotekarka jeszcze kilka godzin szukali czarownicy, niestety bez skutku. Kamil wpadł jednak na pewien pomysł. – A co jeśli zastawimy na nią pułapkę? – zaproponował. – Dobra myśl – odpowiedziała bibliotekarka. I tak właśnie Kamil razem z panią bibliotekarką zaczęli przygotowywać pułapkę. Kiedy nadeszła noc czarownica Helena znów przyszła do biblioteki. Nie zauważyła zastawionej pułapki i w nią wpadła. Po chwili do biblioteki szybko wbiegła pani bibliotekarka. – Mam cię czarownico! – krzyknęła. – Proszę wypuść mnie. – prosiła czarownica. – Najpierw wytłumacz dlaczego ukradłaś książki?– zapytała bibliotekarka. – Ja nie wiedziałam, że takie zabranie książek to kradzież. Ja je tylko pożyczyłam bo chciałam wzbogacić swoją wiedzę – wyjaśniła  czarownica. – Ale nic nikomu nie powiedziałaś więc można to uznać za kradzież – wytłumaczyła pani bibliotekarka. Po krótkiej rozmowie wpuściła ona czarownicę z pułapki. Helena obiecała, że poustawia wszystkie książki na miejsce, a przy okazji posprząta półki, na których stoją. Dzień później czarownica pojawiła się w szkole i przeprosiła wszystkich uczniów i nauczycieli za całe zamieszanie. Obiecała, że popracuje nad swoim zachowaniem. Zaczęła pracować w szkolnej bibliotece, gdzie mogła również zdobywać wiedzę tak jak chciała.

	Drogi Mikołaju! Na wstępie mojego listu chciałabym powiedzieć Tobie, że w tym roku byłam bardzo grzeczna. Starałam się o dobre stopnie i udało mi się osiągnąć swój cel. Na początku marca zaczęłam interesować się piosenkarką Arianą Grande. Bardzo ją polubiłam, ponieważ  lubię śpiewać i mamy podobne głosy. Jej piosenki motywują mnie do tego, żeby osiągnąć moje marzenie i zostać piosenkarką. Nawet zakupiłam kilka jej płyt, których często słucham śpiewając razem z Arianą uczę się języka angielskiego. Ostatnio zobaczyłam w galerii książkę Danny’ego White’a pod tytułem ,,Ariana: The Biography”. Chęć zdobycia tej książki zmotywowała mnie do napisania listu, z prośbą o taki prezent. Wiem, że napewno mi przybliży jeszcze bardziej moją idolkę. Uwielbiam czytać, więc będzie to dla mnie idealny prezent. Książka ta zawiera informacje o Arianie, jej początkach w karierze. Chciałabym wiedzieć, jak zacząć przygodę z muzyką i poprawnie śpiewać. Na tym kończę swój list. Mam nadzieję, że będziesz już wiedzieć co mnie interesuje, oraz jaką książkę chciałabym przeczytać. Do zobaczenia 24 grudnia. Będę czekać z niecierpliwością. Przygotuje dla Ciebie pyszne pierniczki i ciepłe mleko na rozgrzanie.     Gabriela Zalewska 5C
	Martyna Pietkiewicz  kl. VII a Kochany Mikołaju!     20.12 2021r.  Zambrów Piszę do Ciebie, ponieważ chcę dostać swój wymarzony prezent. W tym roku jestem bardzo grzeczna, staram się rozwijać swoje talenty i poznawać nowe, bardzo dobrze się uczę, jestem aktywna na lekcjach, chodzę do szkoły muzycznej, biorę udział w konkursach literackich i plastycznych. Pod choinkę chciałabym dostać książkę pt. ,,Gwiazdkowy Prosiaczek’’ J.K. Rowling, którą poleciła mi koleżanka. Opowiada ona o chłopcu, który ma przytulankę, i jest do niej bardzo przywiązany. Jednak w Wigilię miś ginie. Jak potoczą się losy chłopca? Czy odnajdzie swoją ulubioną zabawkę? Przyjaciółka nie chciała zdradzić mi nic więcej i zachęciła mnie do przeczytania tej książki.  Każdy z nas w swoim życiu stracił coś, na czym bardzo mu zależy. Wigilia to noc cudów, może wtedy odnajdziemy to co dla nas cenne. Ja mam nadzieję, że pod choinką znajdę swoją wymarzoną książkę.                                                                                Z góry bardzo Ci dziękuję.                                                                                                                    Martyna
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