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 Święta to magiczny czas ocze-

kiwań na narodzenie Zbawicie-

la. Panuje wtedy niesamowita 

atmosfera. Dzieci najbardziej 

cieszą się z prezentów, które 

otrzymują w święta. Myślę, że 

wszyscy oczekujemy na Wigilię. 

Można zjeść coś pysznego, a 

przede wszystkim porozmawiać 

z najbliższą rodziną. Każda ro-

dzina ma inne tradycje świątecz-

ne. W mojej rodzinie najbardziej 

dominującą tradycją jest dziele-

nie się opłatkiem i życzenie każ-

demu:  

„Zdrowych i wesołych świąt”.  

W wielu rodzinach święta ob-

chodzone są nie tylko w gronie 

najbliższej rodziny, lecz także 

wraz z kuzynami, znajomymi, a 

nawet z koleżankami. Co roku 

święta są lepsze a ich „magię” 

czuć w powietrzu już na począt-

ku grudnia. Wraz z naszymi re-

daktorami stworzyliśmy  kolej-

ny numer z okazji nadchodzą-

cych świąt. Cała nasza redakcja 

życzy wam zdrowych świąt Bo-

żego Narodzenia! 
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Tylko 8 pytań…. 

1. Jaka jest twoja najlepsza koleżanka? 

2. Jakie imię podoba ci się najbardziej? 

3. Jaki jest twój ulubiony kolor? 

4. Jaki jest twój ulubiony przedmiot 

w szkole? 

5. Najlepszy nauczyciel? 

6. Najlepsze miejsce na ziemi? 

7. Najlepszy sklep? 

8. Najukochańsze zwierzę na świecie?  

Karolina Doleczek, 4b 



CZYTAMY 
Wielu ludzi woli komputery od książek. Nie czytają tak często, jak kiedyś. Chciałabym 

zachęcić do tego, aby czytać jak najwięcej! 

Książki godne polecenia 

KĄCIK KSIĄŻKI 

 „Tajemnica Diabelskiego Kręgu” 
Książka ta została napisana przez Annę Kańtoch. 

Książka pt. „Tajemnica Diabelskiego Kręgu” opowiada o dziewczyn-

ce, która ma na imię Nina. Pewnego dnia Anioły zapraszają Ninę na 

wakacje do klasztoru w małej miejscowości Markoty. Dziewczynka w 

drodze do klasztoru spotyka Sławka, niestety, chłopiec nie towarzyszy 

Ninie do końca podróży. W klasztorze dzieją się dziwne rzeczy. Nina 

rozwiązuje zagadkę Maury Lewickiej-malarki z Markotów, Adama– 

chłopca z klasztoru, a w końcu musi podjąć walkę z samym diabłem... 

 

„Pan Samochodzik i Templariusze” 
Ta książka została napisana przez Zbigniewa Nienackiego. 

Książka „Pan Samochodzik i Templariusze” opowiada o panu Toma-

szu, który nosi przezwisko „Pan Samochodzik” z powodu swojego 

auta. Jest ono bardzo brzydkie i pokraczne, ale ma silnik Ferrari 410 

superamerica. Wyrusza on  razem z trzema harcerzami– Sokolim 

Okiem, Wiewiórką i Wilhelmem Tellem na poszukiwanie skarbu 

Templariuszy. Muszą oni rozwikłać wiele zagadek na temat Zakonu 

Templariuszy i nie tylko... 

 

Eragon 
Ta książka została napisana przez Christophera Paoliniego. 

Książka „Eragon” opowiada o chłopcu-Eragonie. Mieszka on razem 

ze swoim wujem Garrowem i kuzynem Roranem. Pewnego dnia wy-

biera się na polowanie w góry Koścca, znajduje tam dziwny zielony 

kamień. Okazuje się, że to nie kamień, ale smocze jajo. Dla Eragona z 

jaja wykluwa się smoczyca, daje jej na imię Saphira. Okazuje się, że 

Eragon jest następcą Smoczych Jeźdźców i będzie musiał prowadzić 

wojnę ze złym królem Galbatorixem... 

Wykonała: Zuzanna Sroka, klasa 6b 



mną grube dębowe drzwi. 

Nie zastanawiałam się nad 

tym, bo tu wszystko musiało 

być magiczne. Nacisnęłam 

klamkę i zasłoniłam ręką 

oczy, bo bałam się tego co zo-

baczę. Przechodząc przez 

próg, pomyślałam, że teraz 

znajdę się na tej samej niekoń-

czącej się polanie, tyle że po 

drugiej stronie drzwi. Otwo-

rzyłam oczy i to, co zobaczy-

łam było straszne. Ujrzałam 

miasto. Opuszczone i nadgry-

zione  zębem czasu. Miałam 

wrażenie, że z każdym moim 

krokiem coś się zmienia, ale 

to było tylko odczucie. 

Wszystko było nadal ponure. 

W końcu doszłam do wielkie-

go, kamiennego zamku. Jesz-

cze kilka dni temu nawet nie 

zajrzałabym tu, ale teraz  się 

odważyłam. Wrota, z wielką 

łatwością, ustąpiły i w powie-

trze uniosły się kłęby kurzu. 

Przez chwilę nic nie widzia-

łam, a potem znalazłam się w 

moim pokoju. Aż trudno mi 

było zrozumieć to wszystko, 

ale nie miałam ochoty się nad 

tym zastanawiać, położyłam 

się na łóżko, a sen nadszedł 

sam.  

               NATALIA DZIUDZIK, KLASA 5B                           

 

    W pewnej chwili coś wyrwało 

mnie z głębokiego snu. Nie wie-

działam, która jest godzina, ale 

domyślałam się, że jest bardzo 

wcześnie. Otworzyłam więc za-

spane oczy i przyszło mi na 

myśl, że to wszystko, co widzę, 

to tylko sen. Otóż zamiast moje-

go pokoju rozciągał się widok 

niekończącej się łąki i złocistego, 

wschodzącego słońca. Zacisnę-

łam z powrotem powieki, usiłu-

jąc zmusić się do snu, ale mokra 

od rosy trawa sprawiała, że cała 

drętwiałam z zimna. Wstałam. 

Nie wiedziałam, co robić, więc 

ruszyłam przed siebie. 

      Szłam tak bardzo długo, słoń-

ce unosiło się wysoko, dlatego 

byłam niemal pewna, że docho-

dzi już południe. Dzień wydawał 

się nawet ciepły jak na tak chłod-

ny ranek. Zaczynałam się mar-

twić, czy kiedyś do czegoś dojdę.           

-Ile bym dała za choć jedną 

wskazówkę… - z rozpaczą 

szepnęłam sama do siebie. Nagle, 

jak na moje życzenie, gdzieś w 

oddali ujrzałam drzewo. Byłam 

pewna, że wcześniej ono tam nie 

rosło. Podbiegłam do niego, ale 

wtedy na moich oczach przestało 

być drzewem. Teraz stały przede 

Natalia Dziudzik, klasa 5b 

Po drugiej stronie lustra… 



MAZURY I SUWALSZCZYZNA 
 Mazury to przepiękna kraina. Jest to rejon geograficzno-

kulturowy położony w północno-wschodniej Polsce. Obej-

muje tereny Pojezierza Iławskiego i Pojezierza Mazurskiego. 

Krajobraz Mazur został ukształtowany przez ogromne lo-

dowce, które przepływały przez tę krainę ok. 14 000 i 15 00-

0 lat temu. 

 

 Suwalszczyzna to kra- ina 

historyczna, która powstała w XV w. w wyniku najaz- dów i 

wojen Zakonu Krzyżackiego i Polski przeciwko Ja-

ćwieży. 

 Suwalszczyzna bywa często zaliczana do Mazur. Ma- zury 

jednak od średniowiecza do 1945 roku leżały w Pru- sach i 

nie miały nic wspólnego z Suwalszczyzną. 

Przewodnik po Suwalszczyźnie i Mazurach 
Co warto obejrzeć? 

 
 

 

Mosty w Stańczykach –
największe mosty kolejowe 

w Polsce w miejscowości 

Stańczyki. 

Puszcza Augustowska– 

ogromny kompleks leśny, na 

terenie Polski znajduje się 

ponad 114ha puszczy. 

Jezioro Wigry– jezioro 

rynnowe znajdujące się 

w Wigierskim Parku Naro-

dowym. 

Jezioro Gaładuś- piękne 

jezioro o czystej wodzie, 

częściowo położone w Pol-

sce, a częściowo na Litwie. 

Spływ kajakowy Czar-

ną Hańczą– spływ tą rze-

ką jest bardzo ciekawym 

przeżyciem. 

Dolina Rospudy– przez 

tędolinę miała przebiegać 

autostrada, ale na szczęście 

plan nie został zrealizowa-

ny . 

Wykonała: Zuzanna Sroka, klasa 6B 



Zwierzęta lądowe 
Zwierzęta lądowe żyją na ziemi tak samo jak ludzie. Mogą być 

bardzo duże albo bardzo małe. Na przykład dużymi zwierzętami 

lądowymi są słonie, a małymi psy i koty. 

Zwierzęta lądowe różnią 

się wyglądem. Największym lą-

dowym zwierzęciem jest słoń. 

Niektóre zwierzęta lądowe są nie-

bezpieczne. Niebezpieczne zwie-

rzęta lądowe to lwy, tygrysy i cza-

sami słonie. 

Lepiej nie denerwować lwów, tygrysów i in-
nych dzikich zwierząt, bo mogą cię ugryźć. 

Nie wszystkie zwierzęta są niebezpiecz-

ne. Zwierzęta lądowe takie jak szczenia-

ki, kotki nie zagrażają bezpieczeństwu. 

Mateusz Modrzejewski, klasa 4b 



       PSIAKI 

 
Czy znacie psy maltańczyki? 

Są bardzo miłe i  … szalo-

ne!!! 

Mam takiego małego, szalo-

nego pieska, jest kochany!                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Żal mi psów, które są oddawane do schroniska 

i muszą tam mieszkać w zupełniej samotności. 

Nieraz psy są bite, wyrzucane itp. Pamiętajmy, 

że zwierzęta to nasi mali bra-

cia. Nie róbmy im krzywdy. 

 

     

  Marta Ziembińska, klasa 4b 

  



jesteśmy sami. Do 

Anieli i Konrada cza-

sem ktoś przychodzi. 

Młoda kobieta. Bardzo 

młoda. Przychodzi, 

mówi coś, płacze. Oni 

też płaczą, tulą kobie-

tę, ona głaszcze ich po 

głowach. Potem ona 

 Było ciemno. Idealną 

ciszę w ogrodzie mąciło 

tylko ciche pobrzękiwanie 

owadów, które z pragnie-

niem ciepła podlatywały 

do ognia. Świeczka zgasła 

i wszystkie rozproszyły się 

w mroku nocy. Nie mia-

łam ochoty wracać do 

domu. Mogłam pójść 

wszędzie, byle nie do do-

mu. Bo to nie do końca 

jest mój dom. Mieszkam  

w Domu Dziecka. Oprócz 

mnie mieszka tu siedmiu 

chłopców i pięć dziewczy-

nek. Nie ma nas tu dużo, 

bo jest to mały  Dom 

Dziecka. Jest mały, więc 

pieniędzy też jest mało i 

musimy się wszystkim 

dzielić. Kiedyś miałam 

małą laleczkę, którą znala-

złam w kufrze na strychu, 

ale ciocia Jola zabrała mi 

ją, mówiąc, że innym 

dziewczynkom byłoby 

smutno, więc musi ją 

schować. Ciocia Jola nie 

jest ze mną spokrewniona, 

ale mówimy tak do niej, 

by pocieszać się, że nie 

 

Tak bardzo go pokochałam, że 

zaczęłam wykradać dla niego 

cukier ze stojącej na najwyższej 

półce cukierniczki obok mar-

molady. Nakryła mnie ciocia 

Jola i zbiła mnie, choć to nie 

było najgorsze. Najgorsze było 

to, iż ciocia gniewała się na 

mnie jeszcze długo. Lecz nie 

przestałam kochać motyla. To 

było silniejsze ode mnie. Co 

noc więc spotykałam się 

z moim przyjacielem, bo naj-

gorsze w życiu, to być samot-

nym. Ale czy szelest skrzydeł 

motyla może naprawdę 

uszczęśliwiać? 

Ola Bzdyk, klasa 5b 

W związku z samotnością 



Trampki vs vansy :-) 
Mamy wielu dziennika-

rzy, oto oni: 
Marta Ziembińska 

Karolina Doleczek 

Jagoda Borysiak 

Zuzanna Sroka 

Aleksandra Bzdyk 

Mateusz Modrzejewski 

Mateusz Skrzypczak 

Julia Jaremczak  

Adam Obara 

Zuzanna Sibińska 

Natalia Dziudzik 

Marika Kiełbiowska 

Martyna Bagińska 

 

ONI ZADECYDUJĄ, CO JEST LEPSZE!!!!!! 

Dziennikarze zadecydowali, co lepiej nosić: 

Vansy - zagłosowała na nie 1 osoba  

Trampki - zagłosowało na nie 12 osób 

Trampki wygrywają!!!!! 
  Jagoda Borysiak, Klasa 4b 



dla królika jest 

woda źródlana 

lub z kranu, ale 

tylko przegoto-

wana i ostudzo-

na. Nie wszyst-

kie króliki potra-

fią pić z poide-

łek, dlatego lep-

szym rozwiąza-

niem byłaby mi-

seczka. Jest to też 

bardziej komfor-

towe, ze wzglę-

du na utrzyma-

Podstawą w die-

cie królika jest 

siano, muszą one 

mieć do niego 

zawsze dostęp, 

gdyż ich układ 

pokarmowy 

działa na zasa-

dzie popychania 

przetrawionego 

już pokarmu -

świeżym. Zale-

gający w ukła-

dzie pokarmo-

wym królika po-

karm może się 

po prostu po-

psuć, co spowo-

duje nawet i 

śmierć zwierza-

ka. Ponadto po-

bierają one z sia-

na wiele witamin 

itp., dlatego ja-

kość siana ma 

bardzo duże zna-

czenie. Podstawą 

jest także, ko-

nieczna do życia, 

woda. Najlepsza 

CZYM SIĘ ODŻYWIAJĄ? 

GDZIE KUPIĆ? 

Zanim zdecy-

dujesz się na 

kupno królika, 

należy upewnić 

się: 

zdrowia. 

2. Trzeba zwrócić 

uwagę także na 

rasę, ponieważ 

królik może osią-

gnąć różną wiel-

kość, gdy dojrze-

je. 

3. Zwierzęta nale-

ży kupować u 

osób z specjalny-

mi zezwoleniami.  

 

Źródła www.google.pl  Mateusz Skrzypczak, klasa 6a 

Króliki 



                       

        Który zestaw wybierzesz?           

 Zestaw 1 Zestaw 2 

Zestaw 3 Zestaw 4 

 Karolina Doleczek, klasa 4b 



     Najmodniejsze w tym sezonie.. 

      1       2      3      4 ************

Pochwalcie się komuś bliskiemu, który zestaw 

podoba się wam najbardziej. Czy inni podzielą 

wasze zdanie?  

****************** 

1 
22

22

3 44 

Karolina Doleczek, klasa 4b 

2



       

  ZACHĘCAMY  DZIECI  DO  SPORTU 

Sport to zdrowie! 

Zachę-

camy was do upra-

wiania sportu! 

KAROLINA DOLECZEK 4B 

JEST BARDZO WIELE 

SPORTÓW LETNICH CZY 

ZIMOWYCH. WYBIERZCIE 

CHOĆ JEDEN Z NICH! 


