
  

 

- Puk, puk! 

- Kto tam? 

- Merry. 

- Jaka Merry? 

- Merry Christmas! 

Zespół redakcyjny: 

kl 4a : Kinga Zaremska, Ewelina Kopciuch, Iza Jakubiec  

kl.4b Kinga Kaczorowska, Ola Bundyra,  

kl 5 Marysia Żuk,  Martyna  Szynal 

kl 6 a Natalia Lisowska, Paulina Tomków, Ewa Marciniszyn,  

kl 6b Gabrysia Domagalska, Natalia Mazepa, Oliwia Cencora 

Opiekun: P. Anna Kołodziej, edytorzy P. Marta Rydzewska i Leokadia Zaborniak 

Liczymy na współpracę. Każdy może napisać tekst na wybrane przez redakcję tematy  i przesłać na adres gazetki: 

gazetkaciesz@interia.pl  

Policjant wypytuje świętego Mikołaja: 

- Obywatelu Mikołaju, czemu tak krzyczycie i płaczecie? 

- Jakiś złodziej ukradł mój worek. 

- Z premedytacją? 

- Nie, z prezentami! 
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W nocy z 5 na 6 grudnia policja złapała złodzieja z workiem 

skradzionych rzeczy. Po przyprowadzeniu go na posteru-

nek, policjant zaczyna przesłuchanie: 

- A zatem twierdzi pan, że jest św. Mikołajem? 

Gazetka  Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 

 SZK    LNIAK 

 

W noc  

Wigilijną 

 w blasku świec 

melodia kolęd 

 płynie w mrok 

niech Wam 

 przyniesie radości 

moc  

i szczęścia  

na Nowy Rok 

mailto:gazetkaciesz@interia.pl


  

 

KIERMASZ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI 

      W dniu 7.12.2015 r. odbył się kiermasz zdrowej 

żywności. Jak co roku rano na korytarzu czekała na 

uczniów słodka niespodzianka :D. Na stołach były babeczki, ciastka 

i galaretki. Pyszności sprzedawali: Łukasz Kudyba, Eliza Chmiel, Ola 

Bednarz, Ewelina Kopciuch, Angelika Żyła, Kinga Kaczorowska, Ola Bundyra, 

Natalia Zając i Martyna Szynal. Natalia i Martyna razem zarządzały całym 

kiermaszem. Gratulacje! Świetnie im to wyszło (dopisek redakcji). Na trzeciej 

lekcji Iza Jakubiec i Emilka Sopel pojechały do szkoły CEW, gdzie sprzedawa-

ły smakołyki młodszym uczniom. Z każdą przerwą słodyczy było coraz mniej! 

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele nie pogardzili słodyczami i na każdej 

przerwie otaczał nas tłum łakomczuchów. Na szóstej lekcji rozdawaliśmy sło-

dycze za darmo i wtedy zniknęły w mgnieniu oka. Za sprzedane słodycze 

uzbierała się niezła sumka. Mamy nadzieje, że zostanie przeznaczona na fajną 

nagrodę dla przygotowu-

jących kiermasz :) ! 

 Natalia Zając  

 Martyna Szynal 

ŚWIĄTECZNE AKCJE 

CHARYTATYWNE 
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TOPOWA 10! Ciekawe pomysły na prezent świąteczny. ;) 

#1~Fajna mała, plastikowa, zgrabna deskorolka tzw. fishboard (fiszka). Niby tak 

zwykła fiszka a może sprawić tyle radości.    

#2 Jak myślisz? Co to może być? Tak, zgadzam się to etui na 

telefon. Fajny pomysł na psikusa (możesz udawać, że jesz lody jednocze-

śnie nagrywając kogoś). Chyba każdy chciał by coś takiego?  

#3 Bardzo apetyczne :)! Przecież to poduszka! Nie, nie służy do jedzenia. 

Uwaga, jeśli będziesz robić się głodny/głodna, to już nie 

nasza wina. TO TA PODUSZKA! Fajna i pomysłowa podusz-

ka, która przypomina pizzę.  

#4 To aparat "Fuji Instax mini 8" inaczej 

polaroid. Pewnie wiesz do czego służy? Na 

wszelki wypadek wyjaśnimy. Więc służy do 

robienia zdjęć a następnie drukowania ich. ;)  

#5To arbuzy czy buty? Myślę że się łatwo domyślić, chociaż 

ich kolorki są bardzo ciekawe. Marka tych butków to VANS.  

#6 Aleee galaktyka! To po prostu kosmos! :D Chyba Wam się spodoba? Ga-

laxy plecak, również firmy VANS. Sądzę, że sprawił by Wam dużo radości ;)  

#7 Ooo, ale fajne. Szkoda, że typowo świąteczne.:( Sweterki dla niego i 

niej. My byśmy taki chciały. A ty? 

#8Tak! To już druga rzecz typowo świąteczna. 

Nie będziemy się już tu rozgadywać ,bo mam 

wrażenie, że wiesz co to? To skarpetki. W RE-

NIFERY! ^-^ 

#9 Ojej, jednorożce! Czy to nie zabawne, takie 

słodkie! Kapcie i tyle.  



  

 MIKOŁAJ Z WIZYTĄ W NASZEJ SZKOLE 

 

W piątek 4 grudnia odwiedził nas w szkole Święty Mikołaj. Przy-

szedł razem z dwiema śnieżynkami, niosąc wory i pudła wypełnio-

ne paczkami. Jak na Mikołaja przystało był gruby i miał długa 

białą brodę, jednak różowe włosy i okulary przeciwsłoneczne 

sprawiły, że wyglądał dość oryginalnie i kiedy wszedł do klasy 

wszyscy zaczęliśmy się śmiać. Jak na Mikołaja przystało był świetnie zorientowany, kto 

zasłużył na prezent a komu należą się rózgi. Okazało się, że mamy w szkole wyłącznie 

grzeczne dzieci, bo każdy wrócił do domu z paczką! Nawet niektórzy wychowawcy. Mikołaj 

pytał się czy byliśmy mili i co zrobiliśmy dobrego. Chyba nie wszystkie odpowiedzi go zado-

woliły, bo niektóre paczki zostawił sobie na koniec. Z niecierpliwością czekaliśmy, kiedy 

będziemy mogli je otworzyć. Kiedy Mikołaj już sobie poszedł, natychmiast zaczęliśmy roz-

pakowywać paczki i zajadać słodycze. Tego dnia wszyscy wrócili 

ze szkoły i zadowoleni. 

Aleksandra Bednarz kl. IV b 

Ewelina Kopciuch kl. V a 
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#10 Ciastka z buzi kubka?! I jednocześnie np. kakao? Ciekawe, 

chcemy to! A wy? Koniec kropka :'D. 

TO JUŻ NAPRAWDĘ KONIEC! 

UWAGA! Rzeczy nie są podane od najlepszego do najgorszego! To 

tak po prostu, INSPIRACJE!!!  Oliwia Małysa,  

Anna Biedka  kl. Va  

Nasze prace 


