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                   FERIE ZIMOWE                       
 Ferie zimowe to inaczej przerwa na
odpoczynek. Przerwa w województwie
lubelskim rozpoczyna się 14 i trwa do 27
lutego. Jeżeli spadnie śnieg, można
zjeżdżać na sankach, budować igloo, lepić
bałwana, rzucać się śnieżkami, robić
aniołka, malować krajobrazy, jeździć na
nartach, na łyżwach, oraz jeździć na
desce snowboardowej. Aktywność
fizyczna jest korzystna dla zdrowia!FERIE 2022

Laureaci etapu szkolnego
J. polski: Banach Emilia, Farion Iga, Kasperek Gabriela, Łysiak

Patrycja, Świtała Laura   
J. angielski: Banach Emilia, Bury Barbara, Farion Iga, Filipczak
Amelia, Gałus Wojciech, Grotkowska Natalia, Kowalczyk Maja,

Kudelski Krzysztof, Lewandowski Maciej, Nakonieczny Filip,
Nawłatyna Wiktoria, Pawluk Bartosz, Rybak Kewin, Tylec Oskar,
Wawrzykowska Aleksandra, Winniewski Cyryl J.rosyjski: Keraz

Piotr,TaratutaNadzeya J.hiszpański:Próchniak Łucja 
Geografia:Stefniak Krzysztof Biologia: Filipczak Amelia 

  DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
Dzień Babci- obchodzimy go 21 stycznia, Dzień Dziadka- 22
stycznia. W tych dniach szczególnie pamiętamy o naszych
babciach i dziadkach, by czuli się jeszcze bardziej wyjątkowo. 
To święto co roku wypada w tym samym dniu. Pamiętajmy 
o tym, by zaopatrzyć się w prezent, najlepiej zrobiony
własnoręcznie, oraz by złożyć piękne życzenia. 
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci i Dziadka! 
Życzymy Wam wszystkiego, co w życiu najlepsze i
najpiękniejsze, dobrego zdrowia, nieustającej radości 
oraz miłości i samych pogodnych dni!                  

        Konkursy
przedmiotowe 
Konkursy te
odbywają się co
roku w trzech
etapach: szkolnym,
powiatowym i
wojewódzkim. Mają
formę pisemną.      

14 lutego - Dzień Świętego Walentego i związane z nim
walentynkowe zwyczaje zyskały popularność w Polsce dopiero w
latach 90. XX wieku. Warto wspomnieć tu o polskim mieście
zakochanych, Chełmnie, gdzie co roku odbywają się największe
obchody walentynkowe w Polsce, znane jako “Walentynki
Chełmińskie”. Chodzi tu zarówno o wybranki/wybranków
naszego serca, ale i o najbliższych, których przecież również
darzymy miłością. W ten dzień warto się zatrzymać i skupić na
ukochanej osobie, zrobić jej wyjątkową niespodziankę czy
przyjemność. 

Powodzenia
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Na kolejnych stronach
znajdziecie wiersze pisane  dla
babć i dziadków z okazji ich
święta
Dziadkowie
Moja babcia ciągle gubi kapcia, a
na dodatek ma w oknie kwiatek.
Lubi parówki i w gazetach
krzyżówki.
Często chodzi do lekarza, a
później do aptekarza.
Lubi na niebie chmurki i filiżanek
wysokie górki.
Może też używa włóczki, którą
dostała od  wnuczki?
Zjada świeże bułeczki, a w
wazonie stoją fiołeczki.
Nigdy nie rozstaje się ze skuwką i
jeździ taksówką.
Jest matką mojego tatka, a teraz
przejdźmy do dziadka.
Mój dziadek ciągle wszystko
zapomina, ale to nie jego wina.
Jego żoną jest babcia Ewa, która
herbatę nalewa.
Dziadek Grześ lubi jeść.
Ma kilka żołnierzyków i dywan
pełen samochodzików.
Często chodzi na wędrówki i
zakłada tenisówki.
Ma też w pokoju szafkę, a obok
ławkę.
Babcia je bułeczki, dziadek woli
kluseczki.
Na stole stoją kwiatki, a na kanapie
siedzą DZIADKI.
Justyna Smutek kl.4b

  

-  Zdradź więc co tam widzisz.
-  Spoglądam tam.  Przed mymi
oczami ukazuje się dolina
wiecznego szczęścia. Tam idę…
żegnaj.

Rozdział 2   -  Historia

Wojownik ten, o którym jest ta
cała opowieść, zwie się
Wawrzyniec- syn Włodzimierza.
  Matka jego Elżbieta ogłosiła go
przy jego narodzinach synem
światłości dokonującym czyny
heroiczne, zuchwałe i bohaterskie.
  Były to jednak przedwczesne
wieszczenia matki, bowiem syn
został pastuszkiem na dworze
szlachciców z krainy Gork.
Pewnego burzliwego roku
pastuszek usłyszał o wielkiej
wojnie na zachodzie kraju. Zbiegł
ze swoich rodzinnych stron na
front wojenny, na którym pozostał,
nauczył się rzemiosła wojennego.
Powoli zestarzał się wśród
bitewnych pól. Wiódł niezbyt
spokojny, niebezpieczny, lecz
szczęśliwy żywot.
  Starzec czując, że nie dożyje
przyszłej zimy, zaczął kierować się
ku czarnemu potokowi Jark do
którego, według miejscowych
wierzeń, dochodzili tylko
najuczciwsi i prawi ludzie
Starzec, czując, że nie dożyje
przyszłej zimy, zaczął kierować się
ku czarnemu potokowi Jark do
którego według miejscowych
wierzeń dochodzili tylko
najuczciwsi i prawi ludzie. Dla
wytrwałych wybrańców u źródeł
potoku czekało szczęście. 
  Krainę tą różnie nazywano, a
jedno z podań prawiło o…Niebu.
Ot i to cała historia.

Piotr Michalak kl.5b

 
 WAWRZYNIEC

Rozdział 1   -  Pożegnanie  

Rano w krainie Gork- matki
żegnają swoich synów, chłopi
przybywają na pola, by siać i
zbierać plony, zaś skazańcy cierpią
katusze za swe złe czyny.
  Wśród tych wydarzeń przejście
wiarusa przez wieś Wyklice jest dla
jej mieszkańców dosyć normalnym
zjawiskiem. Rolnicy widzieli już
wiele armii, które przetaczały się
przez ich miejscowość.
Zwyczajność marszu weterana
kończy się, kiedy kieruje się jego
sylwetka ku czarnemu potokowi
Jark.
Jeden z parobków obserwuje z
zaciekawieniem starego żołnierza.
Podbiega do obcego.
- Stój, starcze. Gdy będziesz
wędrował do tegoż oto źródła
potoku, czeka cię niechybna
śmierć.
- Nie straszne mi są trudy podróży,
gdy tryumf mój jest bliski.
- Czy masz tyle cnót, aby porwać
się w otchłań wodnej czeluści?
- Nikt nie zna odpowiedzi na to
pytanie. Jednak wielu mężów
wybrało się w tą wszakże
niepewną tułaczkę.

 wysokie górki.
Może też używa włóczki, którą
dostała od  wnuczki?
Zjada świeże bułeczki, a w
wazonie stoją fiołeczki.
Nigdy nie rozstaje się ze skuwką i
jeździ taksówką.
Jest matką mojego tatka, a teraz
przejdźmy do dziadka.
Mój dziadek ciągle wszystko
zapomina, ale to nie jego wina.
Jego żoną jest babcia Ewa, która
herbatę nalewa.
Dziadek Grześ lubi jeść.
Ma kilka żołnierzyków i dywan
pełen samochodzików.
Często chodzi na wędrówki i
zakłada tenisówki.
Ma też w pokoju szafkę, a obok
ławkę.
Babcia je bułeczki, dziadek woli
kluseczki.
Na stole stoją kwiatki, a na kanapie
siedzą DZIADKI.
Justyna Smutek kl.4b
„MajLove dziadkowie”
Moja babcia Magdalena piecze
pysznie od niechcenia.
Ciągle wszystkich zaskakuje bo
przepysznie nam gotuje.
Druga babcia to Iwonka i do pracy
brak jej dzionka, lecz gdy problem
u mnie się pojawia, zawsze przytuli
i pomocy nie odmawia.
A dziadkowie jak to oni nikt ich z
domu nie wygoni, Wiesław ciągle
przed TV,
a Mirosław w łóżku tkwi.
  Maja Żmuda kl. 5b
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Reprezentacja Polski

Powołania Reprezentacji Polski na ostatnie mecze 
[Andora i Węgry]:                                    Bramkarze: K.
Grabara, Ł. Skorupski, W. Szczęsny
Obrońcy: J. Bednarek, B. Bereszyński, M. Cash, P.
Dawidowicz, K. Glik, R. Gumny, M. Helik, T. Kędziora,
T. Puchacz, M. Rybus
Pomocnicy: P. Frankowski, K. Jóźwiak, M. Klich, G.
Krychowiak, K. Linetty, J. Moder, P. Płacheta, D.
Szymański, P. Zieliński
Napastnicy: A. Buksa, R. Lewandowski, A. Milik, K.
Piątek, K. Świderski
Kadra naszej reprezentacji jest niezła, ale nie
osiągamy żadnych sukcesów. Miejmy nadzieję, że
kiedyś Polacy będą grali tak jak na MŚ w XX wieku.

Robert Lewandowski

Nietypowe święta, czy o nich
pamiętacie?    STYCZEŃ:
2 stycznia - Dzień Ptysia
10 stycznia - Dzień Sprzątania
Biurka
13 stycznia - Dzień Gumowej
Kaczuszki
14 stycznia - Światowy Dzień
Logiki
15 stycznia - Dzień Wikipedii
16 stycznia - Światowy Dzień
Śniegu
17 stycznia - Światowy Dzień
Pizzy, 
18 stycznia - Dzień Kubusia
Puchatka
20 stycznia - Dzień Bigosu
24 stycznia - Międzynarodowy

 Nietypowe święta, czy o nich
pamiętacie?

LUTY:
1 lutego - Dzień Gumy do Żucia
2 lutego - Dzień Naleśnika
5 lutego - Światowy Dzień Nutelli
11 lutego - Europejski Dzień
Alarmowego 112
12 lutego - Ogólnopolski Dzień
Pisania piórem 
17 lutego - Dzień Kota
19 lutego - Dzień Nauki Polskiej 
21 lutego - Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego 
24 lutego - Dzień Tosta
26 lutego - Dzień Dinozaura
27 lutego - Dzień Niedźwiedzia

Osiągnięcia Roberta Lewandowskiego w 2021 roku
Robert Lewandowski w tym roku osiągnął bardzo dużo, został między
innymi uznany za najlepszego piłkarza 2021 roku według FIFA 
[Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej]. Zajął też drugie miejsce w
plebiscycie Złotej Piłki- jest to najlepszy wynik w historii Polski. Pobił on
też rekord Gerda Muellera w ilości strzelonych bramek w jednym roku
kalendarzowym w Bundeslidze. Lewandowski został uhonorowany
również nagrodą Globe Soccer Awards, której zwycięzca został
wyłoniony w głosowaniu użytkowników aplikacji TikTok. Otrzymał on też
kartę Drużyny Roku w grze FIFA 22, czyli jednej z najpopularniejszych
gier piłkarskich. Robert jest jednym z lepszych piłkarzy na świecie.

NO

NO
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Poppy Playtime 
Jest to od ponad dwóch miesięcy najpopularniejsza gra. Sam zarys
historii jest bardzo prosty. W Poppy Playtime trafiamy do opuszczonej
fabryki zabawek firmy Playtime, która skrywa w sobie mroczną tajemnicę.
Przed laty cała załoga znajdująca się na terenie kompleksu przepadła
bez wieści. My natomiast wcielamy się w byłego pracownika wytwórni,
który po otrzymaniu tajemniczego listu decyduje się odkryć prawdę na
temat zdarzenia. Całość wygląda tutaj podobnie jak w przypadku gry Five
Nights at Freddy's. Pod tym prostym, ogólnym zarysem fabularnym kryją
się bardziej skomplikowane wątki. Odkrywamy je w czasie rozgrywki,
głównie za pośrednictwem kaset wideo. Informacje na nich zawarte nie
dają bezpośrednich odpowiedzi.

Poppy Playtime

Krzyżówka

               

1.Kacper, Melchior i ... 
2.Zimowe buty. 
3....Babci i Dziadka. 
4.Wiszą w zimie z dachu. 
5.Chronią ręce przed mrozem. 
6.Pada zimą z nieba. 
7.Przed lutym. 
8.Kawałek lodu unoszący się na
wodzie. 
9.Okrągły szalik.

Skąd się wzięły obchody Dni Babci i Dziadka w Polsce?
Pomysłodawcą oddania hołdu babciom był tygodnik „Kobieta i Życie”,
który w 1964roku wyszedł z taką inicjatywą. Ideę tę podchwycił 
„Tygodnik Poznański”, który rok później, nieco przypadkowo
zainaugurował to święto w Poznaniu. Jak do tego doszło? W styczniu
1965 roku w Poznaniu występowała gościnnie wspaniała artystka
– Mieczysława Ćwiklińska. Grała rolę babci w sztuce „Drzewa umierają
stojąc”. Co więcej, obchodziła akurat swoje 85 urodziny. Chcąc uczcić jej
jubileusz, zamówiono wielki tort z napisem „Dla babci”. Po pierwszym
akcie nobliwej aktorce wręczono kwiaty i wspomniany tort, tłumacząc jej,
że w Poznaniu właśnie 21 stycznia obchodzi się Dzień Babci.

Warszawski „Express Wieczorny”
rok później również ogłosił 21
stycznia Dniem Babci, co
następnie przeniosło się na całą
Polskę. Obchody  Dnia
Dziadka zaczęły się dopiero w
latach 70. TVP ogłosiła wtedy
konkurs na  datę tego święta.
Początkowo miał on być
obchodzony 30 maja w dniu
urodzin Mieczysława Fogga, ale
termin ten się nie przyjął. Zaczęto
więc obchodzić Dzień Dziadka 22
stycznia.

Przysłowia na miesiąc styczeń:
Gdy w styczniu woda huczy, to na
wiosnę mróz dokuczy. 
Kiedy styczeń mokry trzyma,
zwykle bywa długa zima.
Gdy styczeń jasny i biały, w lecie
bywają upały.
Gdy styczeń burzliwy z śniegami,
lato burzliwe z deszczami.

Internet

NO
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Ada- kobieta ciszy.
Adam-ten, co osądza, człowiek.
Agata-dobra, szlachetna.
Aleksander- obrońca ludzi.
Amelia-pracowita, niezmordowana.
Anna-łaska.
Barbara-obcy.
Bartłomiej-syn wojownika.
Beata - szczęśliwa, błogosławiona.
Bolesław - bardzo sławny
Celina-niebo.
Cezary-kędzierzawy.
Damian-lekarz ludowy.
Dagmara-sławny dzień.
Edyta-walka.
Edward-szczęście.
Felicja-łaskawa.
Feliks-życzliwy.
Gabriel-męski.
Gabriela-wojownik Boży.
Hanna-wdzięk.
Hubert-duch.
Igor-bóstwo skandynawskie.
Irena-pokój.
Jadwiga -walczy o dobrą sprawę.
Joanna-Bóg jest łaskawy.
Jan-Jahwe jest łaskawy.
Julia-uodzicielska.
Justyna-sprawiedliwa
Katarzyna-czysta dziewczyna bez
skazy.
Kacper-skarbnik.
Laura-wawrzyn.
Leon-odważny.
Maciej-dar Boży.
Maja-ukochana przez Boga.

zagadka

Małgorzata -perła.
Nadia-nadzieja.
Nikodem-zwycięstwo.
Oliwia-gałązka drzewa oliwnego.
Oskar-miecz.
Marek -wesoły, lojalny, pracowity
Marcelina - mała bojowniczka
Michał-do Boga podobny.
Paulina-nie wielki wzrost.
Patryk-szlachetnie urodzony.
Piotr -skała
Paweł - mały, drobny
Radosław-radosny.
Sara-księżniczka.
Sebastian-dostojny.
Szymon-Jahwe wysłuchał.
Tamara-palma daktylowa.
Tadeusz-sprytny.
Urszula-niedźwiedź.
Walenty- silny, zdrowy, potężny.
Weronika-nieść.
Wiesław-głosi sławę.
Zuzanna-lilia.
Zenon-dar Zeusa.

Wiersze Dla Babć i Dziadków:
„Moja babcia”
Babcia zawsze mnie wysłucha,
gdy czuję się źle,
miłe słowo szepnie do ucha.
Moja babcia to zapalona cyklistka,
gdy na rower wsiada,
mknie po ścieżkach i lesie,
w swoim fioletowym dresie.
U babci wszystko mi smakuje,
pyszne rosołki gotuje,
a jak mówię, że czegoś nie lubię,
to tak sprytnie wykombinuje,
aż niechcianą potrawę spróbuję.
Pierogi, kopytka i gołąbki w jej
wykonaniu,
są najpyszniejsze na świecie,
w moim skromnym mniemaniu.
Gdy z lekcjami się głowię,
bywa tak, że rozwiązanie,
na które nie wpadłam,
babcia w mig mi podpowie.
Nie wiem, czy Wy wiecie,
ale KOCHAM moją babcie,
najbardziej na świecie.
Amelia Poniewozik klasa 5a

Wiersz dla babci i dziadka
Drogie Babcie, szanowni
Dziadkowie życzenia serdeczne
dziś składamy
Wam. Aby urozmaicić je ciekawie,
kilka rymów w zapasie mam.
Babcie nasze kochane, niechaj siłę
mają na gotowanie! Pierogi, rosół –
chętnie
spróbujemy, a po tym siły dużo
mieć będziemy! A dziadkowie,
niech historie
nam opowiadają, ponieważ rzeczy,
które usłyszymy nigdy nie znikają.
Tkwią w
pamięci, aby nadal je wspominać i
do świata wyobraźni drogę
odnajdywać.
Dziękujemy Wam za to czego nas
nauczyliście, więc mogę
potwierdzić to
uroczyście – byliście, jesteście i
będziecie dla nas wzorem. To co
do nas
mówiliście też warte jest uwagi –
opowiadanie o starych czasach,
uśmiech na
twarzy, ważne też są życiowe rady!
Kwiaty pachnące i niebo błękitne –
dzięki Wam to wszystko tętni
życiem. Wy to
nam pokazaliście, więc powiemy
skrycie – cenimy Was bardzo i
kochamy nad
życie.
Aleksandra Stefaniak klasa 5a
Przepiękny dzień
Dzisiaj jest dzień przepiękny,
Bo dzisiaj każda babcia otrzymuje
prezenty.
Każdy dziadek miłe słowa dostaje i
otrzymuje owoce - papaje,
Pewnie już wiecie o jaki dzień
chodzi,
Jak myślicie, o kogo chodzi?
Wiktor Nyga klasa 5a

No
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Moja babcia jest cudowna,
A do tego bardzo zdolna.
Piecze ciasta, gotuje pyszne
obiady,
Zawsze jest chętna do zabawy z
wnukami.
Mój dziadek jest kochany,
Zawsze  świetnie zorganizowany.
Majsterkuje, łowi ryby.
Uwielbiam z nim chodzić na
grzyby!
Uczniowie klasy 4a

Dla Babci i Dziadka to nie jest
zagadka że wnuka kochają- bo
jednego go mają.
Babcia zabiera wszystkie moje
troski i wyciera mokre noski .
A Dziadek to taki przypadek, że
pomocą służy, nawet jak jestem już
duży.
Nikodem Bartnik klasa 5a

Z okazji święta Babci i Dziadka
życzenia składa wnuków
gromadka.
Wnuki całują Dziadków i ściskają,
 wiele radości przy tym im dając.
O dziadkach trzeba zawsze
pamiętać,
pomagać im i wspierać nie tylko od
święta.
Oni nie zawsze będą z nami.
Cieszmy się zatem wspólnymi
chwilami.
Monika Łagód klasa 5a

Babcia i dziadek dziś świętują.
Ja tu z nimi poświętuję.
Najbardziej chcę im życzenia
złożyć.
Życzę Wam zdrowia, szczęścia,
pomyślności,
Spełnienia marzeń, dużo pieniędzy
i wszystkiego, co najlepsze.
Trochę się tu nie zrymowało,
ale najważniejsze, żeby się
podobało.
Znam jedną kobietę o sercu
głębokim.
Jednego mężczyznę wesołego i
miłego.
To moi dziadkowie!
Ach, jaka jestem szczęśliwa.
Maja Adameczek klasa 5a
Kochani Dziadkowie!
Dziękuję Wam, że mnie
wspieracie,
A przede wszystkim, że mnie
kochacie.
Nie zostawiajcie mnie w potrzebie,
Mogę zawsze na Was liczyć, moi
PRZYJACIELE
Kocham Was!!!
Michał Chyżyński klasa 5a

Babcia i Dziadek to moja rodzina,
 dla nich najlepsza jest każda
dziedzina.
Zawsze utulą i pocałują,
 nigdy tego nie pożałują.
 Babcia ciasta piecze,
dobre obiady gotuje,
 często ogląda mecze
 i zawsze wszystko notuje.
Dziadek - zapalony piłkarz,
z zawodu zacny piekarz,
 mistrz dań i wypieków,
 nie trzeba mu nawet żadnych
leków.
Kocham ich nad życie,
więc codzienne przy nich bycie,
 to nie lada frajda.
Kto ich nie lubi,
 na pewno jest ciamajda.
Oskar Kamiński kl.5b

Drodzy Babciu i Dziadku, choć
pewnie to wiecie,
powiem Wam to raz jeszcze 
kocham Was najbardziej na
świecie!
Wojciech Szmigielski kl. 5a

Droga Babciu, drogi Dziadku!
Dzisiaj wielu będzie świadków,
że w ogródku mym zakwitnie
jeszcze parę ładnych kwiatków.
Białe, czerwone i zielone,
czasem nawet kolorowe.
Dla Was wszystkie są te kwiaty,
ja Was kocham poza światy.
Bohdan Vecheria klasa 5a

Dla Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dzień Dziadka to
dwa ważne święta,
o których każdy wnuczek pamięta.
I biegnę z prezentem - dla Babci
mam kwiatki,
a dla Dziadzia paczkę ulubionej
herbatki.
Dziękuję Ci Babciu za uśmiech na
twarzy,
za troskę i opiekę, gdy coś złego
mi się przydarzy.
A Tobie Dziadku za Twą mądrość
dziękuję,
służysz mi radą i pomocą gdy, tego
potrzebuję.
Moi Dziadkowie
Moja babcia nauczyła mnie
gotować,
Zawsze lubiłyśmy razem
spacerować.
Kwiaty i rośliny rozpoznawać,
I trujących owoców nie zjadać.
Dziadek ze mną gra w szachy,
I pokazuje mi swoje fachy.
Babciu, Dziadku Kocham Was,
Lubię z Wami spędzać czas.
Julia Buchajczuk klasa 5a

Dla Was, Kochani NO
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Nasza Babunia pysznie gotuje,
dusi i piecze, a także paruje,
smaży i sieka, kroi, przyprawia.
Ta nasza Babcia cuda wyprawia.
Nasza Babunia nie odpoczywa,
lecz ciągle w domu podłogę
zmywa.
Sprząta, odkurza, wyciera kurze,
to już jest chyba w Babci naturze.
Droga Babuniu,
My Cię kochamy. O Twoim święcie
też pamiętamy.
Przyjmij dziś Babciu życzenia
szczere.
Ty jesteś Babciu bohaterem!
Sandra Czarny klasa 5a

Dla babci i dziadka
Babciu, dziadku moi mili,
Życzę Wam w tej super chwili,
Byście razem długo żyli
i codziennie nas tulili.
Dzień ten dzisiaj jest radosny,
tak jak pierwszy promyk wiosny.
My jesteśmy zawsze z Wami,
czy to przy Was, czy myślami.
Oliwia Szarowska klasa 6b

21, 22 stycznia, dni ważne,
ponieważ babci i dziadka
Życzenia lepiej złóż
i nie wymyślaj już
Gdy życzenia złożysz,
tylko zarobisz.
 Będzie im lepiej, cieplej,
a cie zapamiętają jeszcze lepiej.
Cukierki, pieniążki ci dają,
bo wspaniałego wnuczka
posiadają.
Ernest Goleń klasa 6b

Moja babciu bardzo kochana
jesteś miła, najlepsza i wspaniała.
Lubię często przychodzić do
Ciebie
Na pyszne ciastko, soczek i żurek
w chlebie.
O dziadku pamiętać również
należy,
bo wielkość prezentów od niego
zależy.
Dziadek potrafi wszystko zrobić,
naprawić,
a w wolnym czasie chce się z
wnuczkiem pobawić.
Bartosz Pawluk 6b

Dziś kochana babciu, kochany
dziadku
Mam dla Was po jednym kwiatku.
Byście zdrowi byli i tym
choróbskiem się nie zarazili.
Ty mnie uczyłaś jak się pisze A,
A dziadzio ile to dwa razy dwa.
Kocham Was najmocniej na
świecie,
cieszę się, że razem ze mną przez
życie idziecie.
Julia Kostyła klasa 6b

Babciu i Dziadku!
Kochana Babciu, Kochany Dziadku
W dniu Waszego święta
Wasz wnuczek o Was pamięta.
Życzę Tobie Babciu miła 
Byś zawsze była szczęśliwa.
Bardzo się troszczysz, umiesz
rozpieszczać,
Jak zaczniesz karmić nie możesz
przestać.
Dziadku ukochany, 
Bądź wesoły i roześmiany.
Nauczyłeś mnie malować,
I pomogłeś mi konstruować.
Tak wiele mnie nauczyliście,
Na spacery ze mną chodziliście.
Zawsze byliście blisko mnie,
Więc podziękować Wam za to
chce.
Ernest Czechowski kl. 6b

Kochani Dziadkowie! Jesteście jak
zdrowie,
Jak mówił Mickiewicz: kto Was
stracił, ten tylko się dowie
jak ważni jesteście, jak dobrze być
z Wami.
Gdy babcia przytuli, pocieszy lub
zgani.
Gdy dziadek jest blisko,
wytłumaczy mi wszystko.
Wy zawsze macie dla nas czas,
Więc nigdy nie opuszczajcie nas.
Grzegorz Grzesiak klasa 6b

Drogie Babcie i Dziadkowie,
W Wasze święto - dziś - Wam
powiem:
 Zdrowia, szczęścia, radości;
Grzecznych wnuków, pomyślności.
Aby Azor z Burkiem w budzie,
spali ładnie - tak jak ludzie.
By w ogrodzie już nie wiało,
Wszystko rosło, dojrzewalo!
A rodzina cała latem,
zajadała się szpinakiem.
Prosto z babci ogródeczka,
 gdzie ślimaczek mały mieszka!
Julia Bisek kl.4b

Dla Babci i dla Dziadka
Droga Babciu, Drogi Dziadku
Z okazji Waszego święta
Chciałbym życzyć Wam
wytrwałości
W tych trudnych czasach pełnych
niepewności.
Życzę też Wam szczęścia i
zdrowia
Oraz tego, aby każdy kto może się
Wami opiekował.
Gdy ktoś z Was będzie czegoś
potrzebował
Poproście mnie o pomoc,
A ja się będę tym zajmował.
Bardzo Wam dziękuję
Za wszystko coście dla mnie
uczynili
I za to, żeście mnie nigdy nie
skrzywdzili.
Michał Smarzewski, kl. 5b
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Kochani! Dziś okazja rzadka
Mamy dzień Babci i Dziadka.
Najlepsze życzenia dla mojej babuni
Która w zły dzień do swego serca mnie mocno
przytuli.
Moja babcia jest jak wróżka kiedy trzeba to siedzi
obok mojego łóżka.
Pogłaszcze, pocieszy da dobra rady a jak jest coś nie
tak to babcia wszystko naprawi.
Dla Ciebie dziadku mój kochany i miły życzę Ci
zdrowia
I dużo siły. Dziadek mój to mistrz riposty, dobrych
żartów
I bajerów.
Życzę Wam zdrowia, uśmiechu na twarzy
O tym wasz wnuczek Fabianek marzy.
Fabian Rozwadowski kl.4b

   MOI  KOCHANI DZIADKOWIE
Drodzy dziadkowie, z pewnością wiecie,
że umilacie życie na świecie.
Zupki, szarlotki, wycieczki robicie,
dlatego kochamy was mili nad życie .
Serca gorące i cierpliwość macie,
dla rozrabiaków się poświęcacie.
Dlatego dziś kwiaty wam niesiemy
i dużo buziaków podarujemy.
Dziękując za wszystko tak jak potrafimy:
zdrowia, szczęścia i pogody ducha wam życzymy.
  Dariusz Ksyt  5b

Kwiatki dla Babci i Dziadka
Kochana Babciu, kochany Dziadku,
Daję wam dużo przepięknych kwiatków.
Stokrotki, fiołki, róże i bez,
Niech wasze życie płynie bez łez.
Niech piękny uśmiech na twarzach gości,
Dając nam wszystkim dużo radości.
Każdy poranek rozświetli słońce,
A wnuki dadzą całusów tysiące.
Dziękuję Ci Babciu za pyszne specjały,
Deser u Ciebie jest zawsze wspaniały.
Dziękuję Ci Dziadku za fajne spacery,
Jak z Tobą rozmawiam, zawsze jesteś szczery.
A jak dorosnę, chcę jedno powiedzieć:
Bezczynnie nigdy nie będę siedzieć!
Bardzo Was kocham i słowem ręczę,
Że kiedyś za wszystko Wam się odwdzięczę!
Kornel Banach kl.4b

Moja  babcia jest kochana,
krząta się od samego rana.
Robi mi dziś jajecznicę,
bacznie patrzy na ulicę
Śpiewa, smaży, podskakuje
Ani chwili nie próżnuje.
Dziadek mój to równy gość,
zabaw nigdy nie ma dość.
Chińczyk, bierki i warcaby
to dla niego super sprawy.
Ma pomysłów wciąż bez liku,
Ciężko zmieścić je w grafiku.
Babciu,  dziadku kocham Was!
Lubię spędzać z Wami czas!
Daniel Serwin- Wątróbka kl.4b
   
 Droga Babciu, Drogi Dziadku
 życzę zdrowia w dostatku, bo dz
ś święto wyjątkowe, to życzenia kolorowe. 
W te wyjątkowe dni, życzę Wam samych pogodnych
chwil, 
byście chodzili z uśmiechem na twarzy i by spełniło
się wszystko co Wam się marzy.
 Babcia i dziadek to są przyjaciele, jakich na świecie
jest niewiele. 
Spędzone z nimi chwile zawsze wspominam mile.
Dziadku, kocham to, że zawsze w lecie dajesz mi tą
najlepszą, najbardziej dojrzałą malinę,
 choć tak małą, lecz wspaniałą. 
Kocham też to, Babciu, że zawsze dajesz mi do
oglądania Twoje stare znaczki i że gdy przyjeżdżam,
idziemy razem karmić kaczki. Babciu, jesteś
wspaniała,
 pamiętam jeszcze, że opiekowałaś się mną gdy
byłam mała. 
Dziadku, prowadzisz mnie przez życie, aby było fajne
i nie wyboiste.
Zuzanna Golan kl.5b

Luty – przysłowia
· W lutym wody wiele, w lecie głodne ciele.
· Gdy luty mrozy daje, wróży urodzaje.
· Gdy na początku lutego słońce świeci, wiosna tak
szybko nie przyleci.
· Gdy w Gromnicę (2 lutego) z dachu ciecze, zima
jeszcze się powlecze.
· Chmury w lutym ku północy, to są ciepła prorocy.
· Gdy św. Agata po błocie brodzi, człek w
Zmartwychwstanie po lodzie chodzi.
· Po Św. Dorocie wyschną chusty na płocie, a jak nie
wyschną, to człeka mrozy do chałupy wepchną.
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