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 Co w dzisiejszym numerze? 

 

 Od redakcji 

 Z życia szkoły… 

 Klub małego odkrywcy 

 Kącik Młodego Kuchcika 

 Ciekawostki 

 Poradnik savoir vivre 

 Angielski na wesoło 

 Humor i rozrywka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli masz ochotę zamieścić swój ciekawy artykuł, zdjęcie 

 zapraszamy do sali 42 lub 60  



2 

 

 

OD REDAKCJI… 

 
 

 

Drodzy Czytelnicy! 

  To nasze drugie spotkanie z Wami, tym razem w aurze zimowo – 

świątecznej i w takim też nastroju kierujemy do Was nasze słowa. Zapraszamy 

do wspólnej lektury. Niech magia świąt zagości w sercu każdego z Was. 

 Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. I jeszcze prośba - pisząc listy 

do Świętego Mikołaja, nie zapominajcie, że On istnieje i podobno był w 

naszej szkole…  

 

 
 

 Zespół redakcyjny 
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Konkurs „Dynia na Halloween” 

W listopadzie z inicjatywy samorządowców odbył się konkurs plastyczny 

„Dynia na Halloween”, bo jak się okazuje i w dyni rzeźbić można. Uczestnicy 

wykazali się nie tylko kreatywnością, ale i tężyzną fizyczną, bo wykonać 

niektóre elementy, to nie lada wyzwanie. Dzieła młodych twórców 

uwieńczono wystawą, a wśród podziwiających słychać było głosy deklaracji 

udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym. Widać dynia inspiruje… 

Zwycięzcom składamy gratulacje! 
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20 listopada 2012 roku uczniowie klasy II c uczestniczyli w 

spotkaniu z funkcjonariuszem policji. 

W czasie spotkania, policjant rozmawiał z dziećmi na 

temat niebezpiecznych, agresywnych zachowań wśród dzieci 

młodszych. Funkcjonariusz policji mówił przede wszystkim o 

skutkach agresywnych zachowań. Dzieci oglądały filmiki przedstawiające 

różne zagrożenia i niebezpieczeństwa.  

Poniżej przedstawiamy wspomnienia Piotra Sołtysiaka z lekcji 

prowadzonej przez funkcjonariusza policji: 

Podczas spotkania z policjantem rozmawialiśmy o tym, jak sobie 

poradzić w trudnych sytuacjach. Kiedy ktoś obcy namawia nas żebyśmy z 

nim poszli np. do jego samochodu, nie powinniśmy nigdzie z nim odchodzić i 

najlepiej powiedzieć mu, że zaraz po nas przyjedzie tata lub mama. 

Powinniśmy też uważać na zwierzęta. Na przykład pies może nas 

zaatakować, kiedy zabierzemy mu zabawkę lub będziemy za blisko jego 

jedzenia. Jeśli jakiś człowiek będzie chciał nas bić, najlepiej uciekać lub 

wołać o pomoc. 

 

 

 

 

 

8 listopada 2012 roku podążając szlakiem pana 

Kropelki, uczniowie klasy VI b mieli okazję odwiedzić sieć 

wodociągów w Warszawie i dowiedzieć się, skąd miasto czerpie 

wodę i jak ją oszczędzać. W ramach Programu Edukacji Ekologicznej młodzi 

Warszawiacy dowiedzieli się, jakie są procesy uzdatniania wody i uświadomili 

sobie, że ich codzienna postawa i zasady korzystania z wody mają 

nieodzowny wpływ na poprawę jakości życia. 
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Uczniowie klas II, uczęszczający do świetlicy, przeprowadzili sondę 

świąteczną w naszej szkole. Nauczycielom oraz pracownikom szkoły zadawali 

po 2 pytania: 

 o ulubioną potrawę wigilijną, 

 wymarzony prezent pod choinkę.  

Odpowiedzi były zadziwiające! Sprawdźcie sami. 

 

p. W. Cessak: karp, orzechy 

p. M. Jancik: kapusta z grzybami, niespodzianka 

p. M. Kotecka: barszcz czerwony z uszkami, perfumy 

p. M. Woźnica: pierogi z grzybami, perfumy 

p. E. Rajner: uszka, coś słodkiego 

p. K. Korupczyńska: karp, bilet dookoła świata 

p. A. Pusz: pierogi z grzybami, ciepłe rękawiczki 

p. K. Osuch: moczka i makówki, narty 

p. J. Chodkowska: ryba faszerowana, dobra płyta 

p. K. Orzeszek: kluski z makiem, niespodzianka 

p. A. Hołub: karp w galarecie, biżuteria 

p. T. Dorosz: karp, grzeczne dzieci 

p. I. Jurczak: barszcz czerwony, biżuteria na rękę 

p. A. Grabowska: kluski z makiem i bakaliami, karnet na basen i aerobik 

w wodzie 

p. A. Tafelska: barszcz czerwony z uszkami, grzeczne dzieci 

p. psycholog: barszcz czerwony z uszkami, gitara 

p. J. Sawczuk: karp, wycieczka do ciepłych krajów 
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p. A. Mossakowska: pierogi z grzybami, długopis czarno piszący dobrej 

marki 

p. A. Horoń: pierogi z grzybami, uśmiech mojej rodziny 

p. B. Palarczyk: karp w galarecie, perfumy 

p. A. Lipińska: ryba w galarecie, mały, ciekawy drobiażdżek 

p. Krysia: ryby, zmywarka 

p. Tereska: pierogi z grzybami, ekspres do kawy 

p. Marylka: ryba faszerowana, niespodzianka 

p. Małgosia z kuchni: kapusta z olejem, obrus haftowany 

p. B. Lipińska barszcz z uszkami, nie wiem 

p. Bożenka: pierogi z kapustą, kolczyki 

p. Lucynka: śledź, hulaj-noga 

p. M. Niesiołkowska: karp w galarecie, perfumy 

p. M. Orzeszek: śledzie, wycieczka 

p. M. Orzechowska: zupa grzybowa, szczęście 

p. G. Karaś: karp w galarecie, elegancka lampa 

p. pielęgniarka: kutia, szczęście 

 

Mamy nadzieję, że wszyscy otrzymają wymarzone prezenty od 

Świętego Mikołaja!!! 

Sondę przeprowadzili: M. Siemieniewska, O. Stasiak, A. Kontkiewicz, H. 

Wilkowicz, O. Pikuła, K. Rupniewski, M. Łuczyński, M. Koźlik. 
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Małgosia Pacak, klasa II c 

Hej, nazywam się Małgosia i jestem uczennicą Szkoły 92. Jestem 

szczęśliwa, że chodzę do 2c. Mamy bardzo miłą panią Izę. Mamy tez bardzo 

dużo zabawek. Bardzo lubię naszą klasę i polecam naszą szkołę. Lubię też 

świetlicę. Bardzo dobrze się tam bawię. W świetlicy robimy prace plastyczne. I 

panie robią ciche zajęcia, na których czytamy i odrabiamy prace domowe. 

Bardzo lubię tą szkołę. Polecam! 

 

Maja Siemieniewska, klasa II a 

Nazywam się Maja i chodzę do 2a. Moją nauczycielką jest pani Jola. W 

mojej klasie jest komputer i wiele gier. Jak skończymy lekcje, to idziemy do 

świetlicy. W świetlicy bardzo miło spędza się czas np. gramy w gry planszowe, 

budujemy z klocków i rysujemy. Są też ciche zajęcia, na których odrabiamy 

lekcje i czytamy. Cieszę się, że chodzę do Szkoły 92! 

 

Mikołaj Łuczyński, klasa II c 

Nazywam się Mikołaj. Moją nauczycielką jest pani Iza. Lubię 

matematykę i język angielski. W świetlicy jest czas  na zabawę oraz mamy 

ciche zajęcia naukowe. Lubię chodzić do biblioteki oraz na zajęcia sportowe 

z lekkoatletyki. Bardzo podoba mi się w naszej szkole. 

 

Mikołaj Taratyka, klasa II c 

W szkole ćwiczę czytanie i pisanie. Mamy bardzo fajnych nauczycieli. 

Chętnie nam pomagają, kiedy nie rozumiemy zadania. Nasza szkoła jest 

wspaniała!  
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      Akcja charytatywna „Pomóż i Ty…” dobiegła końca.  

Oto wspomnienia uczniów klasy II d z przebiegu akcji: 

     

 „Ratowaliśmy Dom Samotnej Matki 

na Białołęce. Nasza akcja rozpoczęła się 3 

grudnia i trwała dwa tygodnie.”  

Jagoda Pawelec 

„(…) Zbieraliśmy środki czystości, 

produkty spożywcze i artykuły szkolne. Każdy, kto coś przyniósł dostawał 

odznakę. W akcję włączyło się bardzo dużo rodziców i dzieci.”  

Natalia Pacholec 

„(…) Dzieci z Domu Samotnej Matki napisały  

list do Świętego Mikołaja, a my zamieniliśmy się w Świętych Mikołajów i 

kupowaliśmy prezenty. A na końcu pani Ania i pani Asia z rodzicami z naszej 

klasy zawiozły te rzeczy do Domu Samotnej Matki.”  

Olga Michalak 

 

 

 

 

 

          Wszystkim ludziom dobrego serca, którzy włączyli się w naszą 

akcję, chciałybyśmy serdecznie podziękować. Zebraliśmy kilkanaście 

kartonów żywności, środków czystości, ubrań i zabawek, które 16 grudnia 

zawieźliśmy potrzebującym. Oprócz tego, udało nam się zakupić drobne 

upominki dla wszystkich dzieci z Domu Samotnej 

Matki na Białołęce. 
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Andrzejki obchodzone są w Polsce w noc z 29 na 30 listopada, czyli w 

Wigilię dnia św. Andrzeja. Jest to wieczór wyjątkowy, gdyż zgodnie z tradycją 

św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy wszystkim pragnącym poznać, jaka 

przyszłość ich czeka w uczuciach, zdrowiu, pracy...... 

 Wieczór andrzejkowy to wspaniała okazja, aby 

spotkać się w gronie przyjaciół. Dobrą zabawę z pewnością 

umilą tradycyjne wróżby andrzejkowe. Oto kilka z nich: 

 lanie wosku - roztop wosk w małym 

naczyniu i lej na wodę przez ucho od klucza. Kształt woskowej figurki 

może wydawać się nieczytelny, ale gdy obejrzysz jego cień na ścianie, 

łatwiej dopatrzysz się zarysu. Mogą to być przeróżne kształty. Wystarczy 

odrobina fantazji a dowiesz się, co czeka Cię w nadchodzącym roku; 

 buty - ustawiamy (gęsiego) buty zdjęte z lewej nogi, 

naprzeciwko progu drzwi. Przekładamy ostatni but na przód rzędu tak 

długo, aż któryś przekroczy próg. Właścicielka buta, który to zrobił, 

może oczekiwać na szybką zmianę stanu cywilnego; 

 jabłko - wróżba z jabłkiem polega na tym, aby tak obrać 

jabłko, by powstała jak najdłuższa obierzyna. Potem wróżący zamyka 

oczy, myśli o miłości i przez lewe ramię rzuca za siebie skórką. Kształt, 

jaki ona przybierze, wskazuje na literę, od której będzie zaczynać się 

imię przyszłego wybrańca serca; 

 karteczki z życzeniami - do dużego naczynia ze szkła wrzuć 

kilka kartek z zapisanymi na nich życzeniami. Potem powoli wlej do 

naczynia zimną wodę. Te karteczki, które wypłyną na wierzch, wskażą 

marzenia, które się spełnią w najbliższym czasie. Te, które opadną na 

dno, niestety szybko nie zostaną zrealizowane. 
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 W naszej szkole hucznie obchodzono wigilię św. Andrzeja, czyli 

popularne Andrzejki. Świętowanie rozpoczęliśmy 27 listopada, kiedy to 

uczniowie klas 0 – III oraz nauczyciele wróżyli sobie podczas wieczoru 

andrzejkowego. Uczniowie klas IV – VI bawili się 29 listopada na wspólnie 

przygotowanej dyskotece. Oto Andrzejki widziane oczami uczniów klasy III c: 

 W tym roku Andrzejki klasowe obchodziliśmy trochę wcześniej, 

czyli 27 listopada. 

 Uważam, że wszyscy byli zadowoleni ze swoich wróżb. Przybyło 

bardzo dużo wróżek i czarownic. Podczas tegorocznych Andrzejek, szkolny 

korytarz przypominał szkołę magii. 

 Wrażenie mam też takie, że za rok Andrzejki będą jeszcze bardziej 

udane niż w tym roku. 

Magda Galus, klasa III c 

 Andrzejki w naszej szkole były 27.11.2012 r., było dużo wróżb.  

 Wróżbici byli poprzebierani za czarownice i czarodziejów. Stroje 

niektórych były bardzo pomysłowe. Najbardziej podobała mi się wróżba z 

sercem, w której trzeba było wbić szpilkę. Lanie wosku też było fajne. 

Andrzejki były bardzo udane. Szkoda, że są tylko raz do roku. 

Ola Świderska, klasa III c 
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„Gdybym był Świętym Mikołajem…”, no właśnie, co wtedy? Jeśli  

chcecie się dowiedzieć, jak uczniowie naszej szkoły wyobrażają sobie 

pracę Mikołaja, przeczytajcie proszę poniższe teksty. Może okaże się, że 

podobnie sądzicie, a może wręcz przeciwnie... W każdym razie miłej lektury! 

„Gdybym była Świętym Mikołajem, rozdałabym trylion prezentów. 

Przyszłabym do każdego dziecka osobiście. W krajach, gdzie jest mało 

jedzenia, dałabym dużo słodyczy. Dzieciom, które nie mają taty ani mamy i 

nie mają się, do kogo przytulić, dałabym dużo przytulanek. Chore dzieci 

dostałyby dużo rozweselających i śmiesznych zabawek. Uważam, że wszystkie 

dzieci są grzeczne. Nie byłoby dziecka, któremu nie dałabym prezentu.”  

Zuzia Gałazin,klasa III c 

„Gdybym był Świętym Mikołajem, pojechałbym do Afryki. Przywiózłbym 

dzieciom jedzenie i leki, bo jest tam bardzo dużo ludzi, którzy głodują i są 

chorzy”.                Kacper Chojnowski, klasa III c 

„To ja Święty Mikołaj. Noszę: długi czerwony płaszcz z czarnym pasem i 

czarne buty. Co roku przynoszę wam prezenty pod choinkę.  W tym roku 

dzieci proszą mnie o nowoczesne zabawki. Trudno będzie mi je złożyć, ale 

pomogą mi w tym moje elfy – Zdzichu i Edek. Mam nadzieję, że ucieszą Was 

te prezenty.”            Iza Barska, klasa III c 

„Gdybym był Świętym Mikołajem, przeniósłbym swoją siedzibę do 

zamku Malbork, żebym częściej przychodził do dzieci w Polsce. Osiedliłbym 

się tutaj, żeby nie marznąć, jak do tej pory w Laponii. Założyłbym również 

spółkę zajmującą się produkcją i rozdawnictwem zabawek. Nie używałbym 

już sań tylko BMW jak James Bond. Obciąłbym sobie brodę i zamiast 

czerwonego kostiumu chodziłbym w najlepszym garniturze. Listy od dzieci 

przyjmowałbym tylko za pomocą smartfona i 

komputera. Byłbym Mikołajem dwudziestego 

pierwszego wieku.”               Bartosz Sochalski, klasa III c  
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Zgodnie z coroczną tradycją, w mroźne 

grudniowe dni (12-14.12.2012r), odbył się w naszej 

szkole Kiermasz Świąteczny. Produkty 

przygotowaliśmy w czasie pobytu w świetlicy oraz z 

pomocą naszych najbliższych w domu. Powstało 

wiele ciekawych rzeczy, które cieszyły się 

powodzeniem sprzedaży na naszym kiermaszu. 

Stoisko zdobiło wiele różnorodnych ozdób, prezentów świątecznych, kartek. 

Dużym powodzeniem cieszyły się słodkie wyroby: ciasteczka, pierniczki oraz 

pudełka z niespodziankami. Wiele radości 

dostarczyła nam sprzedaż produktów. 

Do zobaczenia za rok! 

                                                                   

Dzieci ze świetlicy 
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  Jak zapowiadaliśmy, w naszej bibliotece stanęła skrzynka z Waszymi 

pytaniami do nauczycieli. Otworzyliśmy ją, przeczytaliśmy i teraz spróbujemy 

odpowiedzieć na kilka z nich. 

 „Ilu jest uczniów w naszej szkole?” 

W naszej szkole jest 485 uczniów. 

 ,„Kiedy została otwarta nasza szkoła?” 

Nasza szkoła została otwarta 1 września 1965r, zatem w 2013 r 

będzie obchodzić czterdzieste ósme urodziny.  

Imię nadano jej w 1967 roku. 

 „Jak wyglądają rzymskie cyfry?” 

1-I, 2-II, 3-III, 4-IV, 5-V, 6-VI, 7-VII, 8-VIII, 9-IX, 10-X 

11-XI, 12-XII, 13-XIII, 14-XIV, 15-XV, 16-XVI, 17-XVII, 18-XVIII, 19-XIX,      

20-XX, 30-XXX, 40-XL, 50-L, 60-LX, 70-LXX, 80-LXXX, 90-XC, 100-C, 

500-D, 1000-M. 

 ,„Dlaczego w bibliotece nie można jeść i pić?” 

Biblioteka to miejsce, w którym można wypożyczyć mnóstwo 

ciekawych książek, poczytać coś interesującego w czytelni. Gdyby 

uczniowie zaczęli tam jeść i pić, to na pewno książki uległyby 

zniszczeniu, zostałyby na nich tłuste plamy. Czy chcielibyście czytać i 

przeglądać brudne, zachlapane kartki? Z pewnością nie, a poza tym 

do jedzenia i picia mamy wyznaczone miejsca, chociażby stołówkę 

szkolną. 
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      Witajcie w kolejnej odsłonie KMK. W tym numerze publikujemy przepis 

autorstwa Olgi Michalak z klasy II d na kanapkę pt. „Parówka na wakacjach” 

           5. Połówka parówki 

                                                                                         

               8. Dwa ziarna pieprzu 

4. Plasterek ogórka                                                                                                                    

 

         1. Kromka chleba  

              

       2. Masło  

 

 

 

3. Liść sałaty  

 

6. Plasterek 

 żółtego sera           7. Kropki na serze z ketchupu 

     
    

            Już niedługo święta i czas świątecznych wypieków, dlatego 

przygotowaliśmy dla Was przepis na świąteczne pierniki: 

 

50 g margaryny 

200 g miodu 

200 g cukru 

450 g mąki pszennej 

 

 

40 g kakao, 1 jajko 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

przyprawa do pierników 

lukry do dekoracji

Miód, cukier i margaryny rozpuść na patelni z łyżką wody. Dodaj przyprawę 

do pierników. Całość zagotuj, a następnie ostudź. Mąkę wymieszaj z kakao i 

proszkiem do pieczenia, dodaj jajko i masę z patelni. Składniki zagnieć na 

elastyczne ciasto, posyp mąką i zawiń w folię aluminiową. Odstaw do lodówki 

na kilka dni. Po tym czasie wyjmij ciasto z lodówki, a następnie rozwałkuj je na 

placek grubości 5 mm, w którym foremkami wycinaj pierniczki. Piecz je 10 – 15 

minut w temperaturze 190 C. Ostudzone pierniczki dekoruj podgrzanymi           

w kąpieli wodnej lukrami.  
 

* Propozycje swoich przepisów wraz ze zdjęciem należy 

wysyłać na adres  mlodykuchcik@onet.pl 

mailto:mlodykuchcik@onet.pl
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„Dobre Rady Nie Od Parady”  
czyli słów kilka na temat zasad dobrego wychowania. 

 

 

 

PAMIĘTAJ: 

*Obowiązujące zasady grzeczności zmieniają się, dlatego nie 

zachęcamy już do jedzenia niemodnym słowem: smacznego. 

   (Przecież nie wypada mieć wątpliwości, że podane danie będzie         

smaczne). 

* Wstając od stołu, wypada natomiast podziękować naszym 

współbiesiadnikom za miłe towarzystwo. 

* Serwetkę kładziemy zawsze po lewej stronie lub na środku talerza, kiedy 

jest jeszcze pusty. Tylko płócienne serwetki kładziemy podczas jedzenia    

na kolanach. Papierowe powinny spoczywać przez cały czas posiłku po 

lewej stronie talerza. 

* Skrzyżowanie sztućców lub ułożenie ich czubkami do siebie daje znak 

kelnerowi lub gospodarzowi, że wrócimy jeszcze do posiłku lub prosimy o 

dokładkę. Sztućce ułożone równolegle oznaczają koniec posiłku i sygnał do 

zabrania talerza. 

 

      ABY ZDROWIA BYŁO WIĘCEJ, 

PRZED JEDZENIEM UMYJ RĘCE. 

ZADBAJ TAKŻE O PAZNOKCIE, 

TAM BRUD WCISKA SIĘ NAJMOCNIEJ. 

 

 

NAWET, GDY NIE JESTEŚ DUŻY, 

NIE MÓW NIGDY Z PEŁNĄ BUZIĄ. 

     NIE PODPIERAJ SIĘ 

ŁOKCIAMI, 

           UCZ SIĘ ŁADNIE JEŚĆ   

SZTUĆCAMI. 
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Czternastego listopada, dziesiątki tysięcy ludzi w północnej Australii 

obserwowały pierwsze od 10 lat całkowite zaćmienie Słońca. Wśród 

patrzących znaleźli się turyści, astronomowie-amatorzy, jak 

i naukowcy m.in.  z agencji kosmicznej NASA. 

Według świadków, rano czasu miejscowego można 

było zobaczyć, jak słońce w całości zostaje zakryte przez księżyc. Zjawisko 

trwało około dwóch minut, pogrążając w ciemnościach część kontynentu. 

Aniela Kryczek, klasa VI a 

 

 

 

 

 

 

Rekiny to ogromne ssaki, pływające w wodzie. Większość rekinów to 

bezlitośni zabójcy. Najgroźniejszy rekin na świecie to „żarłacz biały” 

 („ rekin ludojad”). Dorasta do 6,4 m długości. Jego głównym daniem 

są foki oraz słonie morskie. 

Największy rekin na świecie to „żarłacz wielorybi”, 

a najmniejszy „rekinek”.  

Rekin, który najbardziej mnie fascynuje to „ryba 

młot” i naprawdę wygląda jak młotek. 

Jan Bokiniec, klasa IV b 
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How Much Do You Know About Christmas Traditions? 

1. Which country first sent 

Christmas cards? 

a) USA 

b) United Kingdom  

c) Canada 

2. Where does Santa Claus 

live?  

a) New York City 

b) North Pole 

c) Mexico 

3. How many days of 

Christmas are there in the 

carol? 

a) 12 

b) 6 

c) 9 

4. What is the famous ballet 

that is performed at 

Christmas? 

a) Sleeping Beauty 

b) The Nutcracker 

c) Swan Lake 

5. What are you supposed to 

do under the mistletoe? 

a) Kiss 

b) Shake hands 

c) Dance 

6. How many Reindeer does 

Sant have? 

a) 5 

b) 7    

c) 9  

d)     

Dla wszystkich, którzy podadzą prawidłowe odpowiedzi, 

czekają drobne nagrody u nauczycieli języka angielskiego. 
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1.WHO  IS  SANTA'S  MOST  FAMOUS  ELF? 

 - ELFVIS. 
 

 2.WHAT  IS  FATHER  CHRISTMAS'  WIFE  CALLED? 

 - MARY CHRISTMAS. 

 

 3.WHAT  DO  YOU  SAY TO SANTA  CLAUS  WHEN  HE  IS  TAKING  THE  REGISTER  AT  

SCHOOL? 

 - PRESENT!  

 

4.WHAT  DO  YOU  GET  IF  YOU  CROSS  SANTA  WITH  DETECTIVE? 

- SANTA CLUES. 

 

5.WHAT  IS  THE  FEAR  OF  SANTA  CLAUS  CALLED? 

 - CLAUSTROPHOBIA. 

 

6.WHAT  DOES  TARZAN  SING  AT  CHRISTMAS? 

 -  JUNGLE BELS! JUNGLE BELS!.... 
         Aniela Kryczek, klasa VI a 

     A NICE DREAM 

Once upon a time in a small village near the 

forest lived a boy named John. He always dreamt 

about meeting Santa Claus.  

Before Christmas John wrote a letter as he did 

every year. Apart from the things he wanted to get, he 

wrote, ” Santa Claus, please, come to me. I want to 

meet you.” Soon Christmas came. John went to bed. 

While he was sleeping he heard  strange noises. John 

woke up and looked through the window. In front of 

the house he saw a sleigh and some reindeer. But 

Santa Claus wasn't there. He was standing next to 

John.  

-Hohoho, nice to meet you, John! :) 

-Oh, I don't believe it! You are… You are…here. No, it's impossible! 

-Yes, that’s me.  I’ve read your letter and  I'm here. What will we be doing 

today? 

-You and me? Only? Really? So,…….. let’s go to the funfair! 

-OK. Today you choose! 

They went to the funfair and they had really good time. John was the happiest child 

in the world! 

WE WISH YOUR DREAMS COME TRUE. MERRY CHRISTMAS! 

      

Anna Kosińska, Partycja Szmankowska, klasa VI c 
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 Pani pyta dzieci, kim chciałyby zostać, gdy dorosną.  

Prawie wszystkie chcą być biznesmenami, aktorami, kosmonautami 

tylko Jasio oświadcza, że będzie Świętym Mikołajem.  

- A to, czemu? - pyta zdziwiona pani.  

- Bo będę pracować jeden dzień w roku... 

 

Zbliżają się święta, lecz w rodzinie Jasia się nie przelewa. 

Zdesperowany Jasio pisze list do św. Mikołaja:  

 "Drogi św. Mikołaju, jestem bardzo biedny, ale chciałbym 

dostać na gwiazdkę klocki Lego, piłkę i kolejkę elektryczną."  

Panie na poczcie nie bardzo wiedzą, co zrobić z tym listem, gdyż Jasio 

nie napisał adresu do Mikołaja. Postanawiają przeczytać list.  

Tak się wzruszają losem biednego Jasia, że postanawiają spełnić jego 

życzenia. 

Jednak pracownice poczty same dużo nie zarabiają, więc pieniędzy 

starczyło tylko na piłkę i klocki. Wysyłają prezenty do Jasia. Po jakimś 

czasie przychodzi list od Jasia, panie na poczcie otwierają go i czytają: 

 "Drogi Mikołaju, dziękuję Ci za wspaniale prezenty, a tę 

kolejkę to pewnie te jędze z poczty ukradły". 

 
 


