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           Grudzień to miesiąc oczekiwania na jedno z najpiękniejszych wydarzeń  w roku- 

Boże Narodzenie. Święta te są pełne radości i uroczystej atmosfery. Okres 

przedświąteczny to czas gorączkowego przygotowywania się do świąt. Zakupy, 

prezenty, gotowanie i dekorowanie domów. Wszystkie te elementy tworzą 

niepowtarzalną atmosferę. Tradycja miesza się z nowoczesnością, jednak nadal 

niezmienne pozostaje to, że są to święta zdecydowanie rodzinne. I choć fizycznie 

musimy się natrudzić, by sprostać tym wszystkim okołoświątecznym obowiązkom, to 

wymiar duchowy Bożego Narodzenia pozostaje od wieków najważniejszy. W naszej 

polskiej tradycji bardzo ważnym dniem jest Wigilia- dzień poprzedzający przyjście 

Syna Bożego na świat. Stół wigilijny gromadzi rodziny na wieczerzy, by w blasku świec, 

przy pachnącej choince wspólnie kolędować, biesiadować i  łamać się opłatkiem. To 

niewątpliwie czas refleksji, zadumy i przebaczenia. Niejednokrotnie otwierają się 
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ludzkie serca, bo wtedy częściej niż zwykle niesiemy pomoc potrzebującym. Dbamy, 

by nikt nie pozostał samotny i zapomniany. 

          Jednym z atrybutów Bożego Narodzenia jest wspomniana choinka. Zawsze budzi 

emocje, gdyż z niecierpliwością oczekujemy na jej ubieranie. Kiedyś przystrajana była 

jabłkami, domowymi łakociami i paliły się na niej prawdziwe świeczki. Choinka to 

symbol życia. Od razu na myśl przychodzi rajskie „drzewo poznania dobra i zła”. 

Tradycja choinek narodziła się w Alzacji. Tam właśnie wieszano na choince jabłka, 

które miały nawiązywać do rajskiego drzewka, z którego owoce jedli Adam i Ewa. 

Później zwyczaj ten zadomowił się w protestanckich Niemczech za sprawą Marcina 

Lutra. Nieco później tradycja ta pojawiła się w kościele katolickim, zaś do Polski 

przynieśli ją niemieccy protestanci w okresie zaborów. Początkowo obecna była tylko 

w miastach, a potem zawędrowała też na wieś i zastąpiła jemiołę. W ten sposób 

towarzyszy nam do dziś i trudno bez niej wyobrazić sobie święta. 

          Redakcja gazetki w tym magicznym czasie składa życzenia spokojnych, pełnych 

miłości i radości, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech te wyjątkowe dni odsuną 

wszelkie troski, a serca wszystkich niech napełnią się miłością.  Nowy Rok niech 

obdaruje Was szczęściem, pomyślnością i niech spełniają się Wasze najskrytsze 

marzenia. 

 

 

 
źródło: pixabay.com 
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Wydarzenia 

Historyczne 

Listopad - Grudzien 

 

 

 

 

 

11 listopada 

Odzyskanie 

niepodległości 

przez Polskę po 

123 latach niewoli 

29/30 listopada 

1830 r 

Wybuch powstania 

listopadowego 

9 listopada 1799 r. 

Przejęcie władzy we 

Francji przez 

Napoleona 

6/7 listopada 1917 r 

Wybuch rewolucji 

w Rosji 
13 grudnia 1981 r 

Wprowadzenie  

stanu wojennego 

w PRL 

9 grudnia 1941 r 

Atak Japonii na 

USA 

27 grudnia 1918 r 

Wybuch 

Powstania 

Wielkopolskiego 

25 listopada 1795 r 

Abdykacja króla 

Stanisława Augusta 

Poniatowskiego 
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Źródło : pixabay.com 

Święta Bożego Narodzenia to święta urodzin Pana 

Jezusa. 

Zaiste Wielka to Tajemnica. Przygotowujemy się do nich 

podczas Adwentu. Dzieciom jest dane poznać radosny wymiar 

dobrych uczynków i doświadczyć  wyjątkowości 

bezinteresowności. 

Św. Teresa z Avila przypomina,  że "ważna jest miłość 

z jaką czynimy dobro, a nie ilość dobrych uczynków." 

Dobroć Emmanuela czyli Pana Boga, który "jest z nami” 

promieniuje na Wszystkich. 

NIECH czas radosnego świętowania narodzin Pana Jezusa 

umocni w nas to co Dobre. 

Niech Pan nam wszystkim błogosławi i strzeże tego, co 

umocnione. 

 

Renata Lisek 
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Sylwester 

Każdy z nas wie, że Sylwester przypada tylko raz w roku. Jednak jest wiele ciekawych 

informacji których możesz o nim nie wiedzieć. 

My wiemy jak obchodzimy powitanie Nowego Roku. Oto trzy kraje które obchodzą to 

niezwykłe święto w różnorodny sposób. 

 

        Źródło: pixabay.com 

1. Rio De Janeiro 

 

Jeśli jedziesz świętować Nowy Rok na Copacabanie, obowiązkowo ubierz się na biało. 

Ten kolor uznawany jest w Brazylii za szczęśliwy, a dzięki niemu taki będzie również 

kolejny rok. Wielu spośród 2 mln turystów i mieszkańców Rio de Janeiro, którzy 

przychodzą co roku bawić się na plaży, przynosi ze sobą kwiaty albo kosmetyki i  rzuca 

je przed północą do oceanu. To odwieczna ofiara dla bogini mórz Yemanji, postaci 

wywodzącej się z dawnych afrykańskich wierzeń. Tempo imprezie nadają dobiegające 

z kilku scen gorące rytmy – od tradycyjnej samby do brazylijskiego rocka. 

Kulminacyjnym momentem jest kilkunastominutowy pokaz sztucznych ogni. Odpalane 

z pływających kilkaset metrów od brzegu pontonów, eksplodując, odbijają się 

malowniczo w oceanie. 

 

2. Australia 

 

U nas wakacyjne festiwale rockowe i Sylwester znajdują się na przeciwległych 

biegunach kalendarza, ale na drugiej półkuli wszystko jest na opak. W Australii 



 
7 

możliwe jest połączenie klimatu rodem z Open’era i noworocznych fajerwerków. 

Na przełomie grudnia i stycznia odbywa się tam kilka festiwali muzycznych na 

przykład Falls Festival na Tasmanii  to konglomerat wielu sztuk od koncertów 

rockowych przez występy kabaretowe po pokazy cyrkowców. Będąc na antypodach 

na przełomie roku warto sprawdzić też Lost Paradise niedaleko Sydney, Beyond the 

Valley pod Melbourne i Orgin NYE w Perth.   

 

3. Nowy Jork 

 

Gdy u nas wznosi się ostatni już toast rozgazowanym szampanem, na Manhattanie 

atmosfera właśnie sięga zenitu. Od 1904 r. mieszkańcy Nowego Jorku zbierają się 

w Nowy Rok na Times Square. Na co dzień jedno z najruchliwszych skrzyżowań, pełne 

jaskrawych telebimów i billboardów reklamowych, potrafi tej nocy ściągnąć nawet 

milion ludzi. Frekwencję zapewnia świetny program artystyczny z udziałem gwiazd 

muzyki z absolutnej pierwszej światowej ligi. 

 

4. Dania 

 

Nikt nie byłby zapewne zadowolony ujrzawszy z samego rana na swoim progu stos 

potłuczonych naczyń. Nikt, prócz Duńczyków! W sylwestra rozbijają oni talerze 

o drzwi swoich przyjaciół. Mnóstwo rozbitych kawałków porcelany na wycieraczce 

świadczy o sporym gronie oddanych kompanów. 

 

 
Źródło: www.podróże.se.pl 

wybrała : Marika, klasa 8d 
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Ochrona  

środowiska 
Ochrona środowiska w naszej szkole… jest bardzo ważna i dlatego też działamy w tej 

sprawie. Tworzymy kąciki w salach lekcyjnych, gdzie możemy segregować śmieci.  

Wykonujemy plakaty na temat ochrony środowiska. Co roku we wrześniu włączamy się w 

akcję sprzątania świata. 
A jak na prawdę widzą to uczniowie SP2? :) 

 

 

Na przełomie listopada i grudnia na zajęciach języka angielskiego w klasie VIII mówiło 

się o tym głośno... i stwierdzono, że TRZEBA DZIAŁAĆ, ABY URATOWAĆ ŚWIAT :) 

 

In my opinion, environmental protection is very important. If we didn't care about the 

environment, we couldn't have water, the air would be even more polluted, animals would 

become extinct, soil would be dry. As a result, it would lead to a natural disaster. Civilization 

would disappear on the Earth. 
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To sum up, let's protect the environment for example by segregating garbage. What else can 

you do? Don't burn plastic. In order not to poison the air with exhaust fumes you can ride bikes, 

use public trasnport or simply walk. 

Oskar B., class 8a 

 

 

At present, people do not think seriously about the environment. They probably suppose that it 

is not important to protect it. In my opinion, proctecting the environment is good for us and we 

must think about it. 

First of all, people should save energy. At home we can use energy-saving bulbs and switch off 

all electrical appliances that we don't use. Thanks to that we pay smaller bills.  

Secondly, water is precious for humans. We can't live without it and it's a limited source, so we 

have to save it, too. For instance, we can take a shower instead of taking a bath. 

What is more, electric cars are better and also eco-friendly. They don't pollute the air and are 

more economical. 

In conclusion, I reckon that proctecting the environment is essential for us and everybody 

should be aware of it. The most important thing is that everybody can benefit from it. 

 

Mikołaj J., class 8a 

        

          Źródło: facebook.com 
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 Święta Bożego Narodzenia to bardzo radosny czas. Każdy z nas czeka na nie przez cały 

rok. Kiedy się zbliżają nasze domy, wsie i miasta stają się kolorowe. Są też one pełne 

święcących ozdób, jest też piękna pachnąca zielona choinka. Przygotowujemy pyszne potrawy, 

pieczemy ciasta, sprzątamy, poszukujemy prezentów, odwiedzamy naszych krewnych 

i znajomych. Wysyłamy również kartki bożonarodzeniowe z życzeniami świątecznymi albo 

ślemy wiadomości tekstowe. Jako redakcja gazetki szkolnej życzymy wszystkim czytelnikom 

Wesołych Świąt! 

 Życzenia w języku angielskim śle uczennica klasy 7a... 

Dear Readers! 

Thanks God it is Christmas! 

I wish you a Merry Christmas and a Happy 

New Year 2020! 

May your heart be full of cheer! 

I wish you all the best, family atmosphere 

and a lot of presents. 

Let the spirit of love fill your home. 

Let the coming year be wounderful and 

blessed for you and your family. 
 

 

          Marta, class 7a 
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       Źródło: https://www.toptensocialmedia.com/letter-writing/ 
 

 

W pierwszym wydaniu naszej szkolnej gazetki Bez umiaru pojawił się artykuł 

ze wskazówkami jak pisać listy lub wiadomości e-mail w języku angielskim. 

Uczniowie naszej szkoły chętnie piszą listy. Tym razem możemy poczytać kolejne 

listy, które mogą zainteresować. 

Jeśli czujesz, że chciałbyś/chciałabyś napisać list lub inną formę pisemną w języku 

angielskim zgłoś się do jednego z nauczycieli prowadzących redakcję gazetki  

„ Bez umiaru „;) 

 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia... Christmas is coming soon... 

Czekamy na nie z niecierpliwością... We're looking forward to Christmas! 
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 Jeden z uczniów klasy 7a napisał list o swoich Świętach Bożego Narodzenia 2018. 

Przeczytajcie... 

 

 

 

Dear Aunt Susan, 

 

How are things? I hope you're doing well. I'm writing to you as I want to tell 

you how I spent my Christmas last year. 

 

My dad and I bought a beautiful Christmas tree five days before Christmas 

Eve. It was great! The next day I went to a department store with my friend 

and we got some presents for our families. It was quite difficult, but we did it! 

One day before Christmas I tried to help my mum with preparing the dishes. I 

backed an apple pie and helped with ravioli and hunters stew. During 

Christmas Eve we were singing Christmas carols and gave gifts to each other. 

It was fun! 

 

I'm looking forward to seeing you on Christmas Eve. 

 

Hugs, 

Karol 
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 Kolega Karola napisał list do swojego kolegi opisując jak zazwyczaj spędza Święta Bożego 

Narodzenia... Przeczytajcie i przekonajcie się sami ;) 

 

 

Dear Mikołaj, 

 

How are you? I hope you're well. I'm writing to you because I haven't sent a 

letter to you for a long time. In this letter I'd like to write you how I celebrate 

Christmas. 

 

I celebrate Christmas like others or similarly. In my case, Christmas usually 

starts at 5 o'clock in the evening when the dark falls and the first star appears 

on the sky. Then, we sit with my family at the table where you can find lots of 

different Christmas dishes. In the corner of the room there is a symbolic, 

decorative Christmas tree. Before the evening dinner we divide the wafer and 

exchange wishes with each other. After sharing the wafer, we sit at the table 

and eat dinner together. After Christmas Eve we open gifts, starting from the 

youngest members of my family. Becasue of the fact that I'm the youngest 

person in my family I always start this tradition. Finally, to finish this day we 

go to church at midnight. We take part in a midnight mass every year. 

 

I love Christmas and you? I hope you'll read this letter soon. Maybe you'll write 

back to me. I'm curious how you're going to celebrate Christmas this year. 

 

Hope to see you soon, 

Adrian 
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Jeśli chcesz, możesz odpisać na list Karola i Adriana. Napisz list w języku 

angielskim i wrzuć do czerwonej skrzynki, która znajduje się w bibliotece 

szkolnej. Zaadresuj do kogo chcesz wysłać list. Podaj również nadawcę. 

Jak zaadresować? To bardzo łatwe... 

 

TO: Mikołaj /class 7a/ 

FROM: tu jest miejsce na Twoje imię i nazwisko oraz klasę 

 

Przykład: 

 

 

TO: Mikołaj (class 7a) 

FROM: John Smith (class 4a) 
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KRZYŻÓWKA 
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WYKREŚLANKA 
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KRZYŻÓWKA 
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Comperatives and superlatives 

– stopień wyższy i najwyższy przymiotnika 

 
BASE FORM COMPERATIVE SUPERLIATIVE 

cheap cheaper the cheapest 

big bigger the biggest 

nice nicer the nicest 

dry drier the driest 

expensive more expensive the most expensive 

good * better the best 

bad * worse the worst 

far * further the furthest 

many / much * more the most 

little * less the least 

 

Wyjaśnenie :) 

• do przymiotnika w stopniu wyższym dodajemy końcówkę '-er', natomiast w 

stopniu najwyższym końcówkę '-est' 

• w przypadku przymiotników, których ostatnia sylaba zawiera wiązkę głosek 

'spółgłoska, samogłoska, spółgłoska' (licząc od końca) podwajamy ostatnią 

spółgłoskę i dodajemy końcówkę '-er' w stopniu wyższym, a stopniu najwyższym 

końcówkę '-est' 

• jeśli przymiotnik kończy się na literę 'e' wtedy dodajemy końcówkę '-r' w 

stopniu wyżyszym, a '-st' w stopniu najwyższym 

• jeśli przed 'y' stoi spółgłoska wtedy 'y' zamieniamy na 'i' i dodajemy 

końcówkę '-er' w stopniu wyższym, a '-est' w stopniu najwyższym 

• jeśli przymiotnik składa się z dwóch lub więcej sylab, zazwyczaj do przymiotnika     

w stopniu wyższym przed danym przymiotnikiem stosujemy słowo 'more',                

a w stponiu najwyższym 'the most' 

• przymiotniki oznaczone symbolem * są wyjątkami 
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Co jeszcze musisz wiedzieć? 

Stopnia wyższego przymiotnika używasz jeśli porównujesz dwie rzeczy ze sobą. Używasz 

wtedy również słowa 'than', które oznacza 'niż, od'. 

Stopnia najwyższego przymiotnika używasz kiedy porównujesz ze sobą trzy rzeczy lub 

więcej. Wtedy możesz użyć słowa 'in', które tyczy się miejsca lub wyrażenia 'of all the', 

które dotyczy grupy rzeczy i oznacza 'ze wszystkich'. 

       Źródło: http://dev.heartfulnessmagazine.com/three-brothers-

part-1/ 

 

COMPERATIVES – stopień wyższy przymiotnika 

Pob is shorter than Jack. 

Jack is smarter than Pob. 

Dany has got longer hair than Jack. 

Pob is fatter than Dany. 

Jack is more intelligent than Dany. 

Pob has bigger eyes than Dany. 

Jack is taller than Pob. 

Jack is shorter than Dany. 

Jack has curlier hair than Pob. 

Dany has longer hair than Pob and Jack. 

Dany is slimmer than Pob. 

Pob is more handsome than Dany. 

Pob is happier than Dany. 

Dany is older than Jack. 

Dany is sadder than Jack. 

Pob has got better sight than Jack. 

I think Dany is wiser than Pob. 

Pob is fatter than Dany. 

Jack has got worse sight than Dany. 
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SUPERLIATIVES – stopień  najwyższy przymiotnika 

Jack has the smallest eyes. 

Pob is the most handsome of all the three brothers. 

Dany is the tallest brother. 

Jack has the worst sight. 

Jack has got the biggest problems with sight in this family. 

Pob has bigger face than Dany. 

Dany is the ugliest boy of all the three brothers. 

Pob is the happiest boy of all the three brothers.    

        by class 5b 

 

 

 

 

Some tasks for you to practise a little bit... 

 

exercise 1. Complete the sentences using comperatives or 

superliatives. (Uzupełnij zdania używając stopnia wyższego lub 

najwyższego przymiotnika). 

 

• He is …................ /tall/ boy in our class. 

• They have …........... /big/ house than ours. 

• I will buy a bit …..................... /new/ smartphone next week. 

• Will you lend me …............ /much/ money? 

• I get …....... /little/ pocket money than them. 

• My mum is …............... /smart/ woman of all the women in her 

company. 

• Her sister is …................. /good/ at Maths than him. 

• This is …................... /beautiful/ place I've ever seen. 

• That was …...................... /boring/ film I had ever watched. 

• My cousin's friends …..................... /tall/ than her. 

• Brian is …................... /intelligent/ student in our class. 

• She is …....................... /nice/ person I know. 

 
 



 
21 

Exercise 2. Translate from Polish into English. (Przetłumacz z 

języka polskiego na język angielski). 

 

• Ona jest najniższą dziewczynką w mojej klasie. 

• To jest najlepsze ciasto. 

• Jestem lepszy z języka angielskiego od mojego brata. 

• Chemia jest najtrudniejszym przedmiotem. 

• Ta czekolada jest słodsza od Twojej kawy. 

• Ten komputer jest starszy od mojego telefonu. 

• Ten chłopiec jest głośniejszy ode mnie. 

• Ta dziewczynka jest młodsza od Twojego kuzyna. 

• Geografia jest łatwiejsza od biologii. 

• On jest najbogatszy w mieście. 

 
 O poprawne odpowiedzi zapytaj swojego 

nauczyciela języka angielskiego! 
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HOW TO WRITE A BOOK REVIEW? 
Jak napisać recenzję książki po angielsku? 

 

Recenzja książki zawiera w sobie 3 paragrafy. 
Pierwszy z nich zawiera takie informacje jak: 

• tytuł książki 
• autor książki 
• rok wydania 
• miejsce wydania (opcjonalnie) 
• gatunek literacki 
• o czym jest książka 

 
Drugi paragraf opowiada, co się dzieje w książce – czyli mowa o fabule. Pamiętaj 
jednak, by nie pisać żadnych istotnych treści, które mogłyby sprawić, że czytelnik 
zaniecha czytania książki       z racji, że będzie wiedział jak się książka kończy. 
Ostatni paragraf dotyczy Twojej opinii i jej uzasadnienia. Możesz napisać komu 
polecasz przeczytanie książki i dlaczego. 

 
Warto zapamiętać kilka przydatnych wyrażeń: 
I paragraf... 

• This book was written in ...2011... 
• It was written by …John Black... 
• It was published in ...London... 
• It is set in ...the ancient times...    więcej zwrotów znajdziesz 
• It tells a story of …      przykładowo w Internecie ;) 
• It tells about … 

III paragraf... 
• I think it's a great book. 
• Its plot is fascinating. 
• It's touching. 
• It's very interesting to read. 
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• It's really boring. 
• I (would) recommend this book to ...everyone who likes crime stories... 

 

 

 
''Oskar i Pani Róża'' is a novel written by Eric-Emmanuel Schmitt. It was published in Poland 

in 2004. The main characters of the novel are Oskar and Pani Róża. The book depicts the life 

boy with leukemia.    Oskar lives in a hospital where he falls in love. In the hospital the boy 

has a lot of friends, but he confides in Pani Róża, who he calls aunt. She helps him to survive 

the last days of his life. Pani Róża suggests Oskar to describe each day and send a letter to 

God. The letters prepare him for death.                                                                                                                                                      

''Oskar i Pani Róża'' is a touching book written in a simple language that reaches the reader. 

 

Oskar B., class 8a 
 

 

Mamy też przykład recenzji filmu... you can also find a film review here :) 
 
Recenzję filmu pisze się bardzo podobnie do recenzji książki. Zamiast o autorze, mowa tu            

o reżyserze (It was directed by …). Mowa tutaj również o rodzaju filmu, kto gra /jacy 

aktorzy/. Możesz też napisać kiedy film został nagrany i kiedy pokazał się na ekranie. 

W drugim paragrafie piszesz o akcji w filmie, czyli opisujesz wydarzenia. 

Na końcu w ostatnim paragrafie wyrażasz swoją opinię na temat filmu i ją uzasadniasz. 

Podobnie jak w przypadku recenzji książki, film również możesz polecić. 

 

 

''The Exorcism of Emily Rose'' is one of the most thrilling movies I have recently seen. It tells          

a story of a young girl who is suspected to be possessed and dies while being exorcised. 

 

The movie focuses on the trial against a priest who is an exorcist and leads to Emily's death. He 

believes Emily that she has seen devils. However, during the trial, medical experts present 

evidence that her death may result from a combination of epilepsy and some kind of mental 

illness. 

 

The battle between one of the doctors and the priest, or more precisely between their barristers, 

is so engaging that at one time we believe that the girl dies because she is possessed and the 

next moment we are conviced it is due to her epilepsy.                                                                                                     
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What I like most in this movie is the acting and the way each side presents their arguments in 

the process. I can't remember the names of the lead actors, but my favourite is the one who 

plays Father Moore. Most people who watched this movie say that it is very poor. However, I 

think it is mostly because of the fact that they expected it to be a blood-dripping horror as the 

title can be somewhat misleading. Otherwise, they would like it a lot more. I totally recommend 

''The Exorcism of Emily Rose'' to everyone who likes thrilling films. 

 

 

Kasia, class 8a 
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KRZYŻÓWKA 

 
1. Zapalamy je na choince 

2. Mikołaj nosi go na plecach 

3. Ubieramy ją na święta 

4. Przynosi Prezenty 

5. Znajdziesz je pod choinką 

6. Ryba, którą spożywamy w Wigilię  
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WYWIAD  
Z  

NAUCZYCIELEM 
 

 

W dzisiejszym numerze przedstawiamy Wam wywiad 

 z p. Anną Polcyn - Przybylską  

– nauczycielką języka angielskiego. 

 

1. Jaki był Pani wymarzony zawód w dzieciństwie? 

Gdy byłam mała, chciałam zostać piosenkarką. Z wiekiem 

zmieniłam zdanie i marzyłam o zawodzie pianistki. 

2. Gdyby Pani mogła uczyć innego przedmiotu w szkole co by 

to było? 

Mogłabym uczyć matematyki. 

3. Czy praca nauczyciela j. angielskiego jest trudna? 

Ogólnie praca nauczyciela jest trudna niezależnie od 

przedmiotu. 

4. Czy zastanawiała się Pani kiedykolwiek nad wyjazdem ze 

względu na swoje umiejętności komunikacyjne? 

Po studiach chciałam wyjechać, ale zostałam. 

5. Co skłoniło Panią do utworzenia kółka kulinarnego? 

Bardzo lubię piec i sprawia mi to przyjemność. Takim moim 

małym marzeniem jest otwarcie własnej małej cukierni. 

  

Wywiad przeprowadziły:  

Klaudia i Wiktoria, kl. 8a 
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Zagadka  

O 

 Mikołajach 
Prawdziwy Mikołaj zawsze mówi prawdę, fałszywy 

Mikołaj zawsze kłamie. Wiadomo, że wśród Mikołajów 

A, B i C jest dwóch prawdziwych i jeden fałszywy.  

A mówi: „Mikołaj B jest fałszywy”. 

B mówi: „Mikołaj C jest prawdziwy”. 

C mówi: „Mikołaj A jest fałszywy”.  

 

Który z nich jest fałszywym 

Mikołajem? 

 

 

Prawidłową odpowiedź wraz z krótkim uzasadnieniem prześlij na adres 

bezumiaru@sp2nt.pl z dopiskiem „Zagadka o Mikołajach”. Spośród uczniów, którzy 

poprawnie odpowiedzą na pytanie wylosujemy zwycięzcę, który otrzyma drobny 

upominek (od prawdziwego Mikołaja ;) ) Zapraszamy do zabawy                                             

                                                    

Źródło: http://wlaczpolske.pl/pliczki/819 

mailto:bezumiaru@sp2nt.pl


 
28 

 

Dzieciaki do 

piór 

 
Zachęcamy do publikacji swojej twórczości na łamach naszej gazetki. 

Jeśli piszesz  - nie chowaj swoich utworów do szuflady! 

Pokaż światu! 

Jeśli chcesz z nami współpracować – również zapraszamy wszystkich chętnych! 

Skontaktuj się z nami osobiście lub wyślij e – mail: 

 

bezumiaru@sp2nt.pl 

 
 

 

 

 

 


