
  

 

- Puk, puk! 

- Kto tam? 

- Merry. 

- Jaka Merry? 

- Merry Christmas! 

Zespół redakcyjny: 

Kl.4: Oliwia Kopciuch, Maja Zając, Maja Kulczycka  

kl 5a: Justyna Mazurek, Eliza Chmiel , Paulina Zubrzycka 

Kl5b: Martyna Sopel, Ola Bednarz, Julia Sopel  

Kl.6a: Oliwia Małysa, Ewelina Kopciuch, Iza Jakubiec  

kl 6b: Kaczorowska, Ola Bundyra, Kacper Gajda 

Opiekun: P. Anna Kołodziej, edytor P. Marta Rydzewska  

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

gazetkaciesz@interia.pl  

 

Mama Jasia pracuje w kuchni. Przygotowuje potrawy 

wigilijne. Nagle słyszy głos Jasia dochodzący z pokoju: 

- Mamo, choinka się pali !!! 

- Tyle razy ci mówiłam, że nie mówi się „pali”, tyl-

ko  „świeci” ! 

Jasiu po chwili: 

- Mamo, firanki się świecą !!! 
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Wigilia. Gospodarz czeka na 1 gwiazdkę.  

Oczywiście puste miejsce zostawił a tu nagle dzwonek.  

- Puk,puk!  

- Kto tam!  

- Strudzony wędrowiec, czy jest miejsce?  

- Jest.  

- A mogę skorzystać?  

- Nie.  

- Czemu?  

- Bo tradycyjnie musi być puste! 

Gazetka  Szkoły Podstawowej  

 SZKOLNIAK 
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ZIMOWA MODA 

Na zimne wieczory radzimy ubrać ciepłe bawełniane sweterki. 

Do tego można założyć skarpety i kapcie. Modne są kurtki 

parki, doskonałym dodatkiem jest  długi szalik.. 

Polecamy  również urocze różki i czerwone nosy. 

Dla nieśmiałych najlepsze są kolory jasne pastelowe i te 

które się nie wyróżniają . Biały jest idealny dla grzecz-

nych dziewczynek, perfekcyjnie pasują do niego stylowe 

skrzydła i długie anielskie włosy :) 

Za to dla odważnych, najlepsze są zdecy-

dowane kolory, np. czerwony. Czego jak 

czego, ale odwagi naszemu Mikołajowi na 

pewno nie brakuje... 

Najmodniejsze buty w tym sezonie  

 

Michasia Makuch, Martyna Sopel, 

Ola Bednarz  kl. V 



  

 ŚWIĄTECZNY  KIERMASZ  

 

Pomysły na świąteczne ozdoby 

Bałwanek ze skarpety :  

Potrzebne rzeczy: 

Skarpeta biała, tasiemka, kolorowe szpilki, klej, 3 czarne guziki, nitka, nożyczki. 

Najpierw odcinamy zamkniętą część skarpety . Pozostałą część skarpety związujemy u góry, a 

następnie wypychamy ją watą i związujemy . Mniej więcej pośrodku związujemy tak, aby powstały 

dwie równe kule. Kiedy już to zrobimy odcinamy kawałek tasiemki i robimy z 

niej szalik w miejscu, w którym jest nitka. Potem zakładamy czapkę na górną 

część bałwana i wbijamy szpilki, tak aby powstała nam buźka. Następnie 

przyklejamy trzy guziczki na dół. 

 

Prezencik z papieru: 

Potrzebne rzeczy: 

Kolorowy papier, cienka wstążka, ołówek, linijka, klej.  

Rysujemy siatkę sześcianu jeśli nie umiemy pani od matematyki na pewno nam pomoże :) 

Sklejamy ją i obowiązujemy wstążką, tak aby kokardka była na górze. Nasz prezencik gotowy! 

Możemy powiesić go na choince lub postawić na szafce. 

  

 Bombka ze sznurka: 

Potrzebne rzeczy : 

Sznurek, balon, klej, miska. 

Dmuchamy balon. Wlewamy klej do miski. Zamaczamy sznurek w kleju i oklejamy nim balon.  Balon pozostawiamy na 

noc, żeby wysechł. Kiedy jest suchy, przebijamy go. Wystarczy już tylko przywiązać sznurek i zawieść na choince. 

 

Kinga Kaczorowska  

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW  

 III Puchar Kraju w Karate Fudokan, Cieszanów 19.11.2016 r.  

 

W sobotę 19 listopada br. w Cieszanowie odbył się III Puchar Kraju w Karate Fudokan. Organizatorem zawodów był 

Uczniowski Klub Sportowy MUSASHI Cieszanów wraz z Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. 

Zawody miały charakter ogólnopolski. Startowali w nich karatecy od 6 roku życia po młodzieżowców. Najmłodsi rywali-

zowali w konkurencjach kihon kumite oraz kata, a starsi w konkurencjach kata i kumite. Wszyscy startowali z podzia-

łem na wiek i stopień zaawansowania. Mimo, że rywalizacja na matach była zacięta, zawodnikom towarzyszyła przyja-

zna atmosfera stworzona przez licznie zgromadzoną publiczność. 

Zawodnicy z sekcji Karate Tradycyjnego Fudokan Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSASHI w Cieszanowie prowa-

dzonej przez sensei Alicję Pałczyńską zdobyli łącznie 32 medale. A oto osiągnięcia naszych uczniów:  

GRUPA 8,9  LAT (UR.2008, 2007) 8-7 kyu 

Kihon kumite dziewcząt: 

III miejsce – Julia Kogut  

GRUPA 8,9  LAT (UR.2008, 2007) 8-7 kyu 

Kihon-ippon kumite chłopców: 

II miejsce – Sebastian Pałczyński  

GRUPA 10,11  LAT (UR.2006, 2005) 8,7 kyu 

Kata dziewcząt: 

III miejsce – Julia Sopel  

GRUPA 10,11  LAT (UR.2006, 2005) 8,7 kyuKihon –

ippon kumite dziewcząt: 

III miejsce – Julia Sopel  

GRUPA 10,11  LAT (UR.2006, 2005) 6kyu i starsze stopnie 

Kata dziewcząt: 

II miejsce – Oliwia Małysa  

GRUPA 10,11  LAT (UR.2006, 2005) 6kyu i starsze stopnie 

Kihon-ippon kumite dziewcząt: 

II miejsce – Oliwia Małysa  

III miejsce – Kinga Kaczorowska  

GRUPA 12,13  LAT (UR.2004, 2003) 8,7kyu  

Kata dziewcząt: 

III miejsce – Natalia Skubis  

GRUPA 12,13  LAT (UR.2004, 2003) 8,7kyu  

Kihon-ippon kumite dziewcząt: 

I miejsce – Natalia Skubis  

GRUPA 12,13 LAT (UR.2004, 2003) 6kyu i starsze stopnie 

Kata dziewcząt: 

III miejsce – Oliwia Cencora                    

GRUPA 12,13  LAT (UR.2004, 2003) 8,7kyu  

Jiu-ippon kumite dziewcząt: 

II miejsce – Oliwia Cencora  

 

Artykuł  powstał dzięki uprzejmości  Pani Anny Małysy—dziękujemy 



  

 

3 4 

 #2  TOP 1o   (Najlepsze prezenty na święta) 

#1  Termofor-Dobry na zimne wieczory i noce, ale także 

można go używać do chłodzenia się. To zależy od tego czy 

wlejemy do niego zimną czy ciepłą wodę. *U* 

#2 Poduszka-No...co by opowiadać o poduszce? Poduszka jak poduszka. xD Możemy jednak dodać, że teraz 

mamy taki wybór poduszek, że aż trudno się zdecydować... :3 

#3 Portfel-Do trzymania hajsów XDD Jejku! Co ?chcesz?! 

#4 Zegarek-Żeby się nie spóźnić na Wigilję i pasterkę. Hmm, no 

co? Chyba nikt z was nie zamierza się spóźnić na Wigilię?... 

#5   Case-Aby dodać uroku twojemu smartfonowi i aby był bezpieczny xDD 

#6 Kubek ceramiczny- Kto by nie chciał pić w takim świątecznym kubeczku ^-^ 

#7Opaska świąteczna- bez komentarza hahaha ... 

#8T-shirt świąteczny- Jejku, czy tylko my tak ubóstwiamy świąteczne   

koszulki? Powiedzcie! :D 

#9  Piórnik-Każdy ma piórnik, ale teraz wybór wzorów jest nieograniczony. 

Każdy znajdzie coś dla siebie np. piórnik emoji 

#10 Worek (sportowy)-Dawniej był workiem sportowym, teraz 

jest bardzo modny i wiele osób zastępuje nim plecak. :') 

TO NA CO KAŻDY Z NAS  CZASAMI ZASŁUGUJE 

Rózga-Haha, naprawdę ;) 

UWAGA! 

NIE ODPOWIADAMY ZA STŁUCZENIA I PODARCIA! 

JEŚLI KUPISZ COŚ Z TEJ LISTY I DANEJ OSOBIE TO SIĘ NIE SPODOBA TO NIE BIERZEMY ZA TO OD-

POWIEDZIALNOŚCI, NATOMIAST JEŚLI KTOŚ BĘDZIE ZADOWOLONY  BARDZO NAS TO UCIESZY! 

ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT!      Oliwia Małysa, Anna Biedka  

 

Drogi Mikołaju ! 

[ ] Byłam grzeczna 

[ ] No może czasem nie 

[X] Czasami zdarzyło mi się być grzeczną 

Proszę o : 

1.Pokój na świecie, a szczególnie w USA i żeby był z wido-

kiem na morze. 

2. Możesz też kupić mi nowy rower koniecznie 20 kołowy, 

ponieważ Jasio prosił o 10 kołowy. 

Wiem, że nie stać cię na tak duże wydatki ale najbardziej 

chciałbym/chciałabym do piasku łopatki. :) 

Iza Jakubiec 

 LIST  DO BRODATEGO XD 

  Drogi Mikołaju na wstępie pragnę życzyć Ci udanych Świąt! NIE! Miałam na myśli pracowitych, bo przecież 

musisz rozdać jeszcze dużo prezentów. 

  W tym roku nie byłam najgrzeczniejsza, prześladowałam kolegów i  nauczycieli oraz nie słuchałam rodziców. 

Jednak wiem, że Ty znajdziesz coś dla każdego, nawet dla największego rozrabiaki...A skąd to wiem? To bardzo 

proste, ponieważ co roku dostaję od Ciebie to, co sobie zażyczę. Dobrze, więc Brodaczu oto moje zachcianki. :) 

Pierwszą rzeczą jest Xbox one 

Kosztuje tylko 1400 złotych, ale przecież Ty masz fabrykę, która produkuje to za darmo.*U* 

Druga rzecz to Apple IPhone 7, bo jest najlepszy na rynku, a ja jestem twoim ulubieńcem, więc dla mnie 

wszystko co najlepsze.  

Trzecia rzecz to PennyBoard, jeśli się nie orientujesz, to deskorolka, nie jest chińska tylko australijska, ale 

jeśli wyprodukujesz ją u Siebie to będzie fińska. :) 

Te wszystkie rzeczy razem kosztują tylko ok.6 tysięcy. A co to dla  Ciebie i Twoich elfów, żaden problem. 

Pamiętaj jeśli kupisz mi tylko jedną z nich, na pewno się nie obrażę. :)  

WIDZIMY SIĘ W MIKOŁAJKI I BOŻE NARODZENIE.       

Oliwia Małysa i Ania Biedka klasa VI a 

 

LISTY DO MIKOŁAJA 


