
 

 
 

Odpowiedzi do zagadek: 
1. matką 
2. siostrą 
3. bosman podczas sztormu 
4. tak (2zł i 5zł, jedna nie jest monetą dwuzłotową) 
5. nikt (samobójstwo) 
6. dłoń 
7. 36 
 
 
Odpowiedzi do psychotestu:  
Jeżeli miałaś/eś więcej odpowiedzi "A": 
Bardzo realistycznie patrzysz na świat. Nie oczekujesz za wiele. Na pewno 
ucieszyłby Cię prezent wykonany/kupiony „od serca”. 
Jeżeli miałaś/eś więcej odpowiedzi "B": 
Jesteś pesymistą! Święta to odpowiedni czas do radości, więc spróbuj wyrobić 
sobie dobry humor! Ciesz się wszystkimi drobnymi szczegółami, np. tym, że 
dostałeś/aś jakikolwiek prezent i że jedzenie jest bardzo smaczne. Więc: ciesz 
się każdym upominkiem, on przecież oznacza, że ktoś o Tobie pamięta! :) 
Jeżeli miałaś/eś więcej odpowiedzi "C": 
Jesteś wielkim optymistą! Ucieszy Cię każdy prezent, ponieważ ktoś o Tobie 
pamięta. ;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr 1 GRUDZIEŃ 2011r. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Życzenia: 
  Gdy Mikołaj przychodzi, 
  cieszą się dzieci, starzy i młodzi. 

Każdy swym okiem prezent chce „skosztować”, 
nacieszyć serce, duszy pofolgować. 
A gdy prezent jest w dychę trafiony, 
każdy z nas jest zadowolony. 
Więc gdy gwiazdka Pierwsza spadnie, 
pomyśl o prezencie i to dokładnie. 
 
Życzy redakcja szkolnej gazetki!!! 
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Ok. 200zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CROPP                                             
Ok. 80zł 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                 
 
         CROPP ok.150zł                                 
                                                                    



 

DLA NIEGO 
Zimowa kurtka nie musi być tylko ciepła, może być 
również cool! Proponujemy  
 
KURTKI: 
 

 NA CZASIE 
 CIEPŁE  
 NA MROZY 

 
 
TOP SECRET 
Ok. 220zł 
 
 
 
 
                                                                              

HOUSE ok. 225zł  
 

 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 Zimowa przerwa świąteczna będzie trwała od 

23.12 do  01.01. 
 Trwa akcja zbierania nakrętek. 
 06.01 jest dniem wolnym od zajęć!                                                 
  Kalendarzowa zima zaczyna się 22 grudnia. 
 Synoptycy twierdzą, że możemy się pożegnać z 

białymi świętami!!! 
 Prawdopodobnie śnieg spadnie dopiero w 

styczniu!!! 
  
 

 
 
 
 



CCOO  ZZRROOBBIIĆĆ  ZZ  CCZZAASSEEMM  WW  
PPRRZZEERRWWĘĘ  ŚŚWWIIĄĄTTEECCZZNNĄĄ????  

  
               Już niebawem wyczekiwane przez wszystkich 
święta Bożego Narodzenia. Każdy nie może się ich 
doczekać. Wigilia, prezenty, spotkanie z rodziną, miła 
atmosfera, choinka, a niedługo Sylwester i zabawa do 
białego rana…  Nie trudno zauważyć jednak, że często po 
25 grudnia padają dobrze znane każdemu słowa: ,,Święta, 
święta i po świętach’’.  Zostaje jeszcze cały tydzień 
wolny od zajęć lekcyjnych. Początkowo wszyscy się 
cieszą i obiecują długi odpoczynek oraz zajęcie czymś, na 
co wcześniej nie było czasu. Prędzej czy później dopada 
nas jednak uczucie nazywane po prostu nudą. Jak temu 
zapobiec? Nasza redakcja opracowała kilka pomysłów na 
skuteczne i ciekawe zabicie czasu. Oto kilka z nich: 
  

 Może w końcu przyszedł czas na przeczytanie  
zakurzonej książki z półki? Przecież trzeba 
dostosować się do statystyk i przebrnąć chociaż 
przez tę jedną rocznie. A jeśli lubisz pogrążać się 
w ciekawych lekturach, to koniecznie wstąp do 
szkolnej biblioteki. Ona zawsze czeka na Ciebie 
z otwartymi drzwiami. Wypożycz najlepiej kilka 
książek, dzięki którym chociaż na parę chwil 
oderwiesz się od szarej rzeczywistości. 
Polecamy ,, Jajecznicę na deszczówce’’ oraz 
,,Klasę pani Czajki’’, gdyż opowiadają one 
o życiu i problemach, z jakimi być może i Ty 
zmagasz się na co dzień.  

 

DEICHMANN Ok. 24zł         
 

 
 
 
 
 
 
 

                        
DAICHMANN 

Ok. 39zł 
 
 
 
 
 

 
 
MOODO ok.40 zł                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                        MOODO  
Ok. 30zł 

 



MODNIE I WYGODNIE! 
 
DLA NIEJ 
Uważasz, że zimą nie warto eksperymentować z modą, 
ponieważ i tak strój skrywasz pod kurtką? Proponujemy  
 
CZAPKI: 
 

 Niezbędne 
 Modne  
 Ciepłe  

 
W sam raz dla Ciebie! 

 
       
 
 
 

 
TROLL TOP SECRET ok. 15zł 
Ok. 35zł 

 Wiemy jednak, że obecnie nie każdy lubi 
spędzać czas nad lekturą, dlatego proponujemy 
zebrać grupę przyjaciół lub namówić rodziców 
na baseny. Ta forma rozrywki wymagać będzie 
jednak drobnych kosztów, ponieważ wstęp na 
1 godz. na pływalnię wynosi 6 zł, a oprócz tego 
doliczyć trzeba koszty dojazdu.  

 Po świętach zgromadziłeś/aś na pewno trochę 
pieniędzy, a więc jest to najlepszy czas na ich 
wydanie. Bierz ze sobą znajomych 
i wyskoczcie na miasto. Jeśli w Waszej paczce 
przeważają dziewczyny, to mogą to być zakupy, 
ale jeżeli są tam chłopcy, to raczej nie zgodzą się 
na taki rodzaj spędzenia czasu. Proponujemy 
odwiedzić najlepszą pizzerię bądź inny lokal, 
w którym można jednocześnie dobrze zjeść 
i porozmawiać. 

 Kolejną naszą propozycją aktywnego spędzenia 
dnia jest wizyta na lodowisku w Siedlcach. Może 
się tu pojawić problem z dojazdem, dlatego 
radzimy, żeby namówić chociaż jednego rodzica, 
który mógłby Was jednocześnie zawieść 
i odebrać. Koszt takiego wyjazdu byłby wtedy 
również dużo tańszy (wejście na 45 min. 
+ wypożyczenie łyżew wynosi 4 zł). Po łyżwach 
w ramach odpoczynku i zregenerowania sił 
można wstąpić na gorącą czekoladę. 

 Napisz lub zadzwoń do znajomych i namów ich 
na bitwę śnieżkami. Ta pozornie dziecinna 
zabawa to idealny sposób na rozładowanie 
drzemiącej w naszych młodych organizmach 
energii. Myślę, że najbardziej ze wszystkich 



cieszyliby się chłopcy, którzy często starają się 
dyskretnie poderwać dziewczyny, właśnie 
rzucając w nie śnieżkami.  

 Jeśli matka natura nie obdaruje nas śniegiem w 
te święta, proponujemy zamiast bitwy na śnieżki 
– bitwę na poduszki. Wystarczy dołączyć do 
niej chipsy, dobry film oraz towarzystwo 
  i zabawa gwarantowana!  

 Każdy z nas lubi słodkości i nie ma się co 
oszukiwać. Nawet po takiej ich ilości, jaką 
spożyliśmy podczas świąt nikt nie ma dość. 
Dlatego kolejnym Twoim zajęciem może być na 
przykład pieczenie ciasta. Może masz w domu 
jakieś książki kucharskie, zapytaj mamę. Jeśli 
jednak ich nie posiadasz, wystarczy włączyć 
komputer. W internecie jest mnóstwo 
różnorodnych przepisów. Jeżeli jesteś 
początkującym kucharzem, to proponujemy 
zacząć od czegoś prostego. Może to być 
chociażby zwykły biszkopt z owocami (np. 
jabłka), kruche babeczki lub coś w tym stylu. 
Dla tych, którzy rozpoczęli już swoją przygodę 
z kuchnią polecamy szarlotkę. Na ciepło będzie 
smakowała po prostu pysznie… A jeśli nie jesteś 
smakoszem ciast i ciasteczek, wybierz zwykłą 
sałatkę owocową, która nie może się nie udać. 
Jej koszt będzie o wiele mniejszy niż wydatek 
związany z ciastem. Ta bomba witaminowa doda 
Ci energii, z pewnością poprawi Twój nastrój 
i sprawi, że napełnisz się ochotą powrotu do 
szkoły. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZWIĄZANIA DO ZAGADEK NA 
KOŃCU GAZETKI 
 

 
 Pierwsze choinkowe 
bombki, zwane w 
Małopolsce bańkami, 
pojawiły się w Polsce 
dopiero w XIX w. Były 
wykonywane ze szkła 
dmuchanego i 
początkowo imitowały 
owoce i orzechy, ale z 
czasem wzornictwo 
wzbogacało się o 
bombki w kształcie 
przedmiotów 
codziennego użytku, 
np. bucików, parasolek, 
instrumentów 
muzycznych czy też 
postaci zwierzątek i 
pajaców. 
 Pierwszą kartkę z 
życzeniami z okazji 
Świąt Bożego 
Narodzenia wysłał w 
1842 r. 16-letni 
londyński artysta, 
William Maw Egley, ale 
jego pomysł nie został 
doceniony przez 
adresata. 

ZAGADKA 6 
Co to jest? 
Zagadka to przyzwoita,  
ma to ojciec jezuita,  
ma to pani starościna  
na D literę się zaczyna.  
Z czterech liter się składa,  
chłop ją chętnie w spodnie wkłada,  
panieneczka się raduje,  
gdy mężczyzna ją całuje.  
Więc by była pieścidełkiem,  
myje to wonnym mydełkiem.  
Czasem śmierdzi, ale z rzadka,  
przyzwoita to zagadka... 

ZAGADKA 7 

Do lecącego stada dzikich gęsi podleciała gęś 
domowa: - Witajcie stugęśne stado! – 
przywitała się. 

- O nie, nie ma nas 100 – opowiedziała jedna 
z lecących gęsi. – Gdyby nas było jeszcze raz 
tyle i połowę tego, i jeszcze ćwierć tego, i ty 
na dodatek, to wtedy byłoby nas 100. Już 
wiesz, ile nas jest? 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZAGADKA 2 
Kierowca Fiata ma brata, lecz brat kierowcy Fiata nie ma 
brata. 
 Kim kierowca Fiata jest dla brata? 

ZAGADKA 3 
Co jest czarne, owłosione i lata między majtkami? 

ZAGADKA 4 

Dwie monety dają łącznie siedem złotych, choć jedna z nich 
nie jest dwuzłotówką. 

Czy to możliwe? 

ZAGADKA 5 
Na balu popełniono samobójstwo - detektyw wyłania 
czterech podejrzanych. 
Pierwszy mówi, że tańczył z drugim. 
Drugi, że tańczył z pierwszym. 
Trzeci, że stał przy barze. 
Czwarty, że tańczył z ofiarą, ale jej nie zabił. 
Kto jest winny? 

ZAGADKA 1 
Jechał ojciec z synem samochodem. Mieli wypadek.  
Ojciec niestety nie przeżył. Syn trafił w ciężkim stanie do szpitala, 
 od razu na blok operacyjny. Kiedy przyszedł chirurg, oznajmił:  
- Nie będę operować tego młodzieńca. To mój syn!!!  
 
Pytanie: Kim jest chirurg dla operowanego młodzieńca??? 
 

 
 

1. Jak czujesz się w obecności ludzi? 
a. Jak mam się czuć? Ludzie to ludzie, czuję się normalnie. 
b. Spinam mięśnie, trochę się boję, co o mnie pomyślą. 
c. Próbuję ściągnąć na 
siebie ich uwagę. 
 
2. Czy lubisz dostawać 

prezenty? 
a. Od prezentów moje życie nie zależy, jak ktoś 
da, to się ucieszę. 
b. Jak ktoś da mi prezent, to na pewno nie 
bezinteresownie. 
c. Uwielbiam! w szczególności, kiedy to jest coś 
super! 
 
3. Jakiej muzyki słuchasz? 
a. Wszystkiego po trochu, każdy gatunek ma 
coś do przekazania. 
b. Nie umiem się pozbierać, chcę słuchać 
jednego, a podoba mi się drugi. 
c. Mam ulubiony gatunek/ulubione gatunki. 
 
4. Jak według Ciebie postrzegają Cię inni? 
a. Nie obchodzi mnie to, jak patrzą na mnie inni, każdy może mieć inne zdanie. 
b. Na pewno jak na dziwaka i nieudacznika. 
c. Na pewno jak na super osobistość ;) 
 

5. Czy lubisz święta? 
a. Święta to czas do wyciszenia i świętowania, sam/a 
nie wiem, czy lubię. 
b. Nie lubię, kolejne święta samotnie spędzone. 
c. Uwielbiam, nie ma szkoły i są prezenty! 
 
WYNIKI DO PSYCHOTESTU NA KOŃCU GAZETKI 
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                             KON                            E=O, A=E        
  Hasło:…………………………………       
 

 
    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Humor: 
  Pani nauczycielka zadała                          Jasiu krzyczy do swojej mamy: 
   uczniom napisać zdanie                          - Mamo! Jadę bez jednej ręki!!                   : 
  "Piję herbatę z cukrem".                           Po jakimś czasie: 
  Jas napisał: "piję herbatę z cytryną"         - Mamo! Jadę bez dwóch rąk! 
  - A gdzie cukier? - pyta pani                      Po chwili: 
  - Rozpuścił się - odpowiada Jaś.                 - Mamo! Jadę bez zębów.      
 

 

 
 

POZIOMO: PIONOWO: 

  2. Miasto związane z Talesem, 
  4. 1000 miligramów, 

  5. Musisz go określić, jeśli 
zaokrąglasz liczbę, 

  6. Ma je każdy kąt, 
  9. 3 miesiące, 
10. Liczba, która nie jest pierwsza, 
11. Jednostka miary łukowej kąta, 
12. Miara kąta inna niż stopniowa, 
14. 4 kwartały, 
15. Połowa krócej, 

18. Jeden z boków trapezu 
równoramiennego, 

21. Pomaga w opisywaniu brył 
geometrycznych, 

22. Jedna z liczb w dzieleniu, 
23. Odpowiednik koła w przestrzeni, 
24. Okrąg można określić jako... koła, 

25. Rodzaj liczydła używanego w 
starożytności. 

  1. Jednostka długości, 
  2. Służy do mierzenia, 
  3. 12 sztuk, 
  7. Pod kreską ułamkową, 
  8. Figura geometryczna przestrzenna, 

13.
Stosujesz ją, gdy przekształcasz 
ułamek niewłaściwy na mieszany lub 
odwrotnie, 

14. Druga współrzędna punktu, 
16. Może być otwarta lub zamknięta, 
17. 60 minut, 
19. Może być słupkowy lub kołowy, 
20. Należy do zbioru. 
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POZIOMO: PIONOWO: 
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ZAGADKA 2 
Kierowca Fiata ma brata, lecz brat kierowcy Fiata nie ma 
brata. 
 Kim kierowca Fiata jest dla brata? 

ZAGADKA 3 
Co jest czarne, owłosione i lata między majtkami? 

ZAGADKA 4 

Dwie monety dają łącznie siedem złotych, choć jedna z nich 
nie jest dwuzłotówką. 

Czy to możliwe? 

ZAGADKA 5 
Na balu popełniono samobójstwo - detektyw wyłania 
czterech podejrzanych. 
Pierwszy mówi, że tańczył z drugim. 
Drugi, że tańczył z pierwszym. 
Trzeci, że stał przy barze. 
Czwarty, że tańczył z ofiarą, ale jej nie zabił. 
Kto jest winny? 

ZAGADKA 1 
Jechał ojciec z synem samochodem. Mieli wypadek.  
Ojciec niestety nie przeżył. Syn trafił w ciężkim stanie do szpitala, 
 od razu na blok operacyjny. Kiedy przyszedł chirurg, oznajmił:  
- Nie będę operować tego młodzieńca. To mój syn!!!  
 
Pytanie: Kim jest chirurg dla operowanego młodzieńca??? 
 

 
 

1. Jak czujesz się w obecności ludzi? 
a. Jak mam się czuć? Ludzie to ludzie, czuję się normalnie. 
b. Spinam mięśnie, trochę się boję, co o mnie pomyślą. 
c. Próbuję ściągnąć na 
siebie ich uwagę. 
 
2. Czy lubisz dostawać 

prezenty? 
a. Od prezentów moje życie nie zależy, jak ktoś 
da, to się ucieszę. 
b. Jak ktoś da mi prezent, to na pewno nie 
bezinteresownie. 
c. Uwielbiam! w szczególności, kiedy to jest coś 
super! 
 
3. Jakiej muzyki słuchasz? 
a. Wszystkiego po trochu, każdy gatunek ma 
coś do przekazania. 
b. Nie umiem się pozbierać, chcę słuchać 
jednego, a podoba mi się drugi. 
c. Mam ulubiony gatunek/ulubione gatunki. 
 
4. Jak według Ciebie postrzegają Cię inni? 
a. Nie obchodzi mnie to, jak patrzą na mnie inni, każdy może mieć inne zdanie. 
b. Na pewno jak na dziwaka i nieudacznika. 
c. Na pewno jak na super osobistość ;) 
 

5. Czy lubisz święta? 
a. Święta to czas do wyciszenia i świętowania, sam/a 
nie wiem, czy lubię. 
b. Nie lubię, kolejne święta samotnie spędzone. 
c. Uwielbiam, nie ma szkoły i są prezenty! 
 
WYNIKI DO PSYCHOTESTU NA KOŃCU GAZETKI 
 



cieszyliby się chłopcy, którzy często starają się 
dyskretnie poderwać dziewczyny, właśnie 
rzucając w nie śnieżkami.  

 Jeśli matka natura nie obdaruje nas śniegiem w 
te święta, proponujemy zamiast bitwy na śnieżki 
– bitwę na poduszki. Wystarczy dołączyć do 
niej chipsy, dobry film oraz towarzystwo 
  i zabawa gwarantowana!  

 Każdy z nas lubi słodkości i nie ma się co 
oszukiwać. Nawet po takiej ich ilości, jaką 
spożyliśmy podczas świąt nikt nie ma dość. 
Dlatego kolejnym Twoim zajęciem może być na 
przykład pieczenie ciasta. Może masz w domu 
jakieś książki kucharskie, zapytaj mamę. Jeśli 
jednak ich nie posiadasz, wystarczy włączyć 
komputer. W internecie jest mnóstwo 
różnorodnych przepisów. Jeżeli jesteś 
początkującym kucharzem, to proponujemy 
zacząć od czegoś prostego. Może to być 
chociażby zwykły biszkopt z owocami (np. 
jabłka), kruche babeczki lub coś w tym stylu. 
Dla tych, którzy rozpoczęli już swoją przygodę 
z kuchnią polecamy szarlotkę. Na ciepło będzie 
smakowała po prostu pysznie… A jeśli nie jesteś 
smakoszem ciast i ciasteczek, wybierz zwykłą 
sałatkę owocową, która nie może się nie udać. 
Jej koszt będzie o wiele mniejszy niż wydatek 
związany z ciastem. Ta bomba witaminowa doda 
Ci energii, z pewnością poprawi Twój nastrój 
i sprawi, że napełnisz się ochotą powrotu do 
szkoły. 
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KOŃCU GAZETKI 
 

 
 Pierwsze choinkowe 
bombki, zwane w 
Małopolsce bańkami, 
pojawiły się w Polsce 
dopiero w XIX w. Były 
wykonywane ze szkła 
dmuchanego i 
początkowo imitowały 
owoce i orzechy, ale z 
czasem wzornictwo 
wzbogacało się o 
bombki w kształcie 
przedmiotów 
codziennego użytku, 
np. bucików, parasolek, 
instrumentów 
muzycznych czy też 
postaci zwierzątek i 
pajaców. 
 Pierwszą kartkę z 
życzeniami z okazji 
Świąt Bożego 
Narodzenia wysłał w 
1842 r. 16-letni 
londyński artysta, 
William Maw Egley, ale 
jego pomysł nie został 
doceniony przez 
adresata. 

ZAGADKA 6 
Co to jest? 
Zagadka to przyzwoita,  
ma to ojciec jezuita,  
ma to pani starościna  
na D literę się zaczyna.  
Z czterech liter się składa,  
chłop ją chętnie w spodnie wkłada,  
panieneczka się raduje,  
gdy mężczyzna ją całuje.  
Więc by była pieścidełkiem,  
myje to wonnym mydełkiem.  
Czasem śmierdzi, ale z rzadka,  
przyzwoita to zagadka... 

ZAGADKA 7 

Do lecącego stada dzikich gęsi podleciała gęś 
domowa: - Witajcie stugęśne stado! – 
przywitała się. 

- O nie, nie ma nas 100 – opowiedziała jedna 
z lecących gęsi. – Gdyby nas było jeszcze raz 
tyle i połowę tego, i jeszcze ćwierć tego, i ty 
na dodatek, to wtedy byłoby nas 100. Już 
wiesz, ile nas jest? 



MODNIE I WYGODNIE! 
 
DLA NIEJ 
Uważasz, że zimą nie warto eksperymentować z modą, 
ponieważ i tak strój skrywasz pod kurtką? Proponujemy  
 
CZAPKI: 
 

 Niezbędne 
 Modne  
 Ciepłe  

 
W sam raz dla Ciebie! 

 
       
 
 
 

 
TROLL TOP SECRET ok. 15zł 
Ok. 35zł 

 Wiemy jednak, że obecnie nie każdy lubi 
spędzać czas nad lekturą, dlatego proponujemy 
zebrać grupę przyjaciół lub namówić rodziców 
na baseny. Ta forma rozrywki wymagać będzie 
jednak drobnych kosztów, ponieważ wstęp na 
1 godz. na pływalnię wynosi 6 zł, a oprócz tego 
doliczyć trzeba koszty dojazdu.  

 Po świętach zgromadziłeś/aś na pewno trochę 
pieniędzy, a więc jest to najlepszy czas na ich 
wydanie. Bierz ze sobą znajomych 
i wyskoczcie na miasto. Jeśli w Waszej paczce 
przeważają dziewczyny, to mogą to być zakupy, 
ale jeżeli są tam chłopcy, to raczej nie zgodzą się 
na taki rodzaj spędzenia czasu. Proponujemy 
odwiedzić najlepszą pizzerię bądź inny lokal, 
w którym można jednocześnie dobrze zjeść 
i porozmawiać. 

 Kolejną naszą propozycją aktywnego spędzenia 
dnia jest wizyta na lodowisku w Siedlcach. Może 
się tu pojawić problem z dojazdem, dlatego 
radzimy, żeby namówić chociaż jednego rodzica, 
który mógłby Was jednocześnie zawieść 
i odebrać. Koszt takiego wyjazdu byłby wtedy 
również dużo tańszy (wejście na 45 min. 
+ wypożyczenie łyżew wynosi 4 zł). Po łyżwach 
w ramach odpoczynku i zregenerowania sił 
można wstąpić na gorącą czekoladę. 

 Napisz lub zadzwoń do znajomych i namów ich 
na bitwę śnieżkami. Ta pozornie dziecinna 
zabawa to idealny sposób na rozładowanie 
drzemiącej w naszych młodych organizmach 
energii. Myślę, że najbardziej ze wszystkich 



CCOO  ZZRROOBBIIĆĆ  ZZ  CCZZAASSEEMM  WW  
PPRRZZEERRWWĘĘ  ŚŚWWIIĄĄTTEECCZZNNĄĄ????  

  
               Już niebawem wyczekiwane przez wszystkich 
święta Bożego Narodzenia. Każdy nie może się ich 
doczekać. Wigilia, prezenty, spotkanie z rodziną, miła 
atmosfera, choinka, a niedługo Sylwester i zabawa do 
białego rana…  Nie trudno zauważyć jednak, że często po 
25 grudnia padają dobrze znane każdemu słowa: ,,Święta, 
święta i po świętach’’.  Zostaje jeszcze cały tydzień 
wolny od zajęć lekcyjnych. Początkowo wszyscy się 
cieszą i obiecują długi odpoczynek oraz zajęcie czymś, na 
co wcześniej nie było czasu. Prędzej czy później dopada 
nas jednak uczucie nazywane po prostu nudą. Jak temu 
zapobiec? Nasza redakcja opracowała kilka pomysłów na 
skuteczne i ciekawe zabicie czasu. Oto kilka z nich: 
  

 Może w końcu przyszedł czas na przeczytanie  
zakurzonej książki z półki? Przecież trzeba 
dostosować się do statystyk i przebrnąć chociaż 
przez tę jedną rocznie. A jeśli lubisz pogrążać się 
w ciekawych lekturach, to koniecznie wstąp do 
szkolnej biblioteki. Ona zawsze czeka na Ciebie 
z otwartymi drzwiami. Wypożycz najlepiej kilka 
książek, dzięki którym chociaż na parę chwil 
oderwiesz się od szarej rzeczywistości. 
Polecamy ,, Jajecznicę na deszczówce’’ oraz 
,,Klasę pani Czajki’’, gdyż opowiadają one 
o życiu i problemach, z jakimi być może i Ty 
zmagasz się na co dzień.  

 

DEICHMANN Ok. 24zł         
 

 
 
 
 
 
 
 

                        
DAICHMANN 

Ok. 39zł 
 
 
 
 
 

 
 
MOODO ok.40 zł                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                        MOODO  
Ok. 30zł 

 



 

DLA NIEGO 
Zimowa kurtka nie musi być tylko ciepła, może być 
również cool! Proponujemy  
 
KURTKI: 
 

 NA CZASIE 
 CIEPŁE  
 NA MROZY 

 
 
TOP SECRET 
Ok. 220zł 
 
 
 
 
                                                                              

HOUSE ok. 225zł  
 

 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 Zimowa przerwa świąteczna będzie trwała od 

23.12 do  01.01. 
 Trwa akcja zbierania nakrętek. 
 06.01 jest dniem wolnym od zajęć!                                                 
  Kalendarzowa zima zaczyna się 22 grudnia. 
 Synoptycy twierdzą, że możemy się pożegnać z 

białymi świętami!!! 
 Prawdopodobnie śnieg spadnie dopiero w 

styczniu!!! 
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HOUSE 
Ok. 200zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CROPP                                             
Ok. 80zł 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                 
 
         CROPP ok.150zł                                 
                                                                    



 

 
 

Odpowiedzi do zagadek: 
1. matką 
2. siostrą 
3. bosman podczas sztormu 
4. tak (2zł i 5zł, jedna nie jest monetą dwuzłotową) 
5. nikt (samobójstwo) 
6. dłoń 
7. 36 
 
 
Odpowiedzi do psychotestu:  
Jeżeli miałaś/eś więcej odpowiedzi "A": 
Bardzo realistycznie patrzysz na świat. Nie oczekujesz za wiele. Na pewno 
ucieszyłby Cię prezent wykonany/kupiony „od serca”. 
Jeżeli miałaś/eś więcej odpowiedzi "B": 
Jesteś pesymistą! Święta to odpowiedni czas do radości, więc spróbuj wyrobić 
sobie dobry humor! Ciesz się wszystkimi drobnymi szczegółami, np. tym, że 
dostałeś/aś jakikolwiek prezent i że jedzenie jest bardzo smaczne. Więc: ciesz 
się każdym upominkiem, on przecież oznacza, że ktoś o Tobie pamięta! :) 
Jeżeli miałaś/eś więcej odpowiedzi "C": 
Jesteś wielkim optymistą! Ucieszy Cię każdy prezent, ponieważ ktoś o Tobie 
pamięta. ;) 
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Życzenia: 
  Gdy Mikołaj przychodzi, 
  cieszą się dzieci, starzy i młodzi. 

Każdy swym okiem prezent chce „skosztować”, 
nacieszyć serce, duszy pofolgować. 
A gdy prezent jest w dychę trafiony, 
każdy z nas jest zadowolony. 
Więc gdy gwiazdka Pierwsza spadnie, 
pomyśl o prezencie i to dokładnie. 
 
Życzy redakcja szkolnej gazetki!!! 
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