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1. Ile lat pracuje Pani  w naszej szkole? 

W naszej szkole pracuję już od 14 lat. 

2. Czy pracowała Pani też w innych 

szkołach? 

Tak. 13 lat pracowałam w szkole podstawowej 

w Mrągowie, która potem przekształciła się 

na gimnazjum. Uczyłam tam matematyki, a 

potem fizyki. Następnie podjęłam pracę w 

Korycinie. Pracuję już od kilku lat w 

Tołczach i Turośni Dolnej, równocześnie 

pracując w Turośni Kościelnej. 

3. Czy może Pani uczyć innych 

przedmiotów, oprócz fizyki? 

Jak już wspomniałam, uczyłam również 

matematyki, przez rok uczyłam także 

plastyki. W ostatnich latach uczę głównie 

fizyki i jestem nauczycielem świetlicy. 

4.    Kim chciała Pani zostać będąc 

dzieckiem? 

Zawsze marzyłam, by zostać lekarzem, a 

konkretnie chirurgiem. 

5. Czy kiedyś miała Pani swój ulubiony 

przedmiot w szkole? 

Tak, była to matematyka. 

6. Czy był jakiś trudny dla Pani? 

Nie lubiłam uczyć się języków obcych i także 

języka polskiego. Jestem typowym umysłem 

ścisłym i te przedmioty nie wchodziły mi do 

głowy. 

7. Czy lubi Pani swoją pracę? 

Tak, lubię pracować z ludźmi. W szkole ciągle 

coś się dzieje, każdy dzień jest tak naprawdę 

inny.  

8. Jakich uczniów lubi Pani najbardziej? 

   Lubię aktywnych uczniów,  którzy przede 

wszystkim starają się nauczyć, nawet jeśli 

napotykają trudności i nie przychodzi im to 

łatwo. Bardzo doceniam zaangażowanie i ich 

ciekawość poznawczą. 

9. Jakich uczniów zapamiętuje Pani 

najbardziej? 

Najdłużej w mojej pamięci zachowują się ci 

uczniowie, którzy byli wszechstronni i 

wybitni pod kątem nauki, ale także ci, którzy 

pozwolili zapamiętać się z tej mniej chlubnej 

strony, czyli rozrabiaki. 
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10. Czy jest w Pani pamięci klasa, której 

była Pani wychowawczynią i którą 

szczególnie pozytywnie Pani wspomina? 

Tak, jest to moja klasa ze szkoły w Mrągowie, 

której byłam wychowawczynią przez sześć 

lat. Wspominam ich ze szczególnym 

sentymentem, gdyż byłam z nimi najdłużej, 

od IV klasy, aż do ukończenia gimnazjum. 

Przeważali tam liczebnie chłopcy, wszyscy w 

tej klasie byli bardzo kreatywni i z nimi 

można było zrealizować wiele fajnych rzeczy. 

Zapamiętałam tych uczniów jako wyjątkowo 

zorganizowanych i pomysłowych. 

11. Czy łatwe są pożegnania klas, które 

opuszczają mury naszej szkoły, i których 

była Pani wychowawczynią? 

Takie pożegnania nigdy nie są łatwe, są bardzo 

sentymentalne. Przeżywa się je w szczególny 

sposób. Ci młodzi ludzie wchodzą w kolejny 

etap swojego życia i zawsze im kibicuję by 

wyrośli na mądrych, dobrych i 

odpowiedzialnych ludzi. Życzę im, by mieli 

szczęśliwe życia i przyszłość, o której marzą. 

12. Jaka jest Pani ulubiona książka? 

Jestem wielką miłośniczką czytania.  Każdą 

wolną chwilę najchętniej poświęcałabym 

czytaniu. A sięgam po książki naprawdę 

różne. Najczęściej są to powieści 

przygodowe, thrillery, obyczajowe, 

historyczne, sensacyjne, kryminały, biografie. 

Najmniej podobają mi się romanse. Książka, 

do której często powracam to „Łuk 

triumfalny” E. M. Remarque i chyba tę mogę 

uznać za moją faworytkę. 

13. Czy ma Pani jakieś sprawdzone 

sposoby, aby w łatwy sposób zrozumieć 

fizykę? 

Tak. Na pewno należy systematycznie uczyć 

się i przejawiać chęci zrozumienia tego, co 

wokół nas się dzieje. Fizyka opisuje 

funkcjonowanie naszego świata. Na pewno 

pomocna jest też znajomość matematyki, 

wyobraźnia, i tak jak powiedziałam 

wcześniej, dobre chęci. 

14. Jaki jest Pani ulubiony dział w fizyce? 

Jest to hydrostatyka. Lubię także  prąd 

elektryczny i optykę. Na szczęście nie ma 

takiego działu, którego nie lubiłabym. Każdy 

ma tak naprawdę ciekawe zagadnienia. 

15. Czy zmieniłaby Pani coś w naszej 

szkole? 

Gdybym miała taką moc sprawczą, to 

wolałabym aby w klasach było po mniej 

uczniów. Preferowałabym klasy około 

piętnastoosobowe. W takich klasach 

obserwowałam większe skupienie i 

koncentrację u uczniów. Dołożyłabym 

oczywiście dodatkową godzinę fizyki w 

klasie. Uważam, że jest to przedmiot poprzez 

który łatwiej zrozumieć nam otaczający nas 

świat, a tym samym bardzo potrzebny. 

16. Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

Czy ma Pani jakieś hobby? 
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W wolnym czasie dużo czytam. Lubię także 

chodzić na spacery. Lubię zwierzęta i te 

spacery najczęściej odbywały się z moim 

psem. Niestety zachorował i już go nie mam, 

ale w najbliższym czasie zamieszka ze mną 

kolejny pupil. To będzie mój trzeci pies. 

Miałam tez kiedyś kotka. Kiedy mam wolną 

chwilę to lubię poświęcać czas różnym 

robótkom ręcznym. Lubię dziać na drutach, 

haftować, szyć. Wszystkie te aktywności 

przynoszą  mi odpoczynek i satysfakcję, że 

własnymi rękoma stworzyłam coś ładnego. 

17. Czy lubi Pani podróże? 

Oczywiście. Lubię być w nowych miejscach. 

18. Jakie miejsca podobały się Pani 

najbardziej? 

Uważam, że każde miejsce ma swój 

niepowtarzalny urok. Szczególnie dobrze 

czuje się na Mazurach. Lubię miejsca ciche, 

spokojne, odludne. Lubię też klimat 

nadmorski ale tylko w niewielkich 

miejscowościach, z dala od miejskiego gwaru 

i zatłoczonych plaż. 

19. Jakie jest Pani marzenie? 

Ponoć o marzeniach nie wolno mówić głośno, 

bo mogą się nie spełnić 

Mam ich bardzo dużo, ale jedno chyba mogę 

zdradzić. Marzy mi się wyjazd do Norwegii, 

by zobaczyć fiordy. Przy odrobinie szczęścia i 

dodatkowym przypływie pieniążków może 

uda mi się to zrealizować 

Dziękuję za poświęcony czas w imieniu 

naszej redakcji i czytelników 

 

Katarzyna Purta 

 

 

 
Wigilia 

 

 

Liczba potraw na Wigilii była kiedyś 

zupełnie inna niż obecnie. Dawniej 

wierzono, że nieparzysta liczba potraw 

przyniesie domownikom szczęście i 

dlatego podawano np. jedenaście lub 

dziewięć dań - w zależności 

zamożności domu, w którym 

przygotowywano wieczerzę wigilijną. 

Jedenaście potraw znajdowało się 

zazwyczaj na stole na dworach 

magnackich, a dziewięć u szlachty. 
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Ludzie ubożsi spożywali tylko siedem 

lub mniej dań. Nie były to jednak  

liczby przypadkowe. Siedem to liczba 

dni w tygodniu, a dziewięć było chórów 

anielskich. 

Dziś tradycja uległa zmianie. Na 

bożonarodzeniowym stole powinno być 

dwanaście potraw, co dla naszych 

przodków oznaczało bogactwo. 

Dwanaście ma symbolizować liczbę 

apostołów, którzy razem z Jezusem 

zasiadali do ostatniej wieczerzy. 

Są również przesądy, że w czasie 

Wigilii trzeba spróbować chociaż po 

trochu każdej z 12 potraw, aby w 

nadchodzącym roku każdy miesiąc 

obfitował w zdrowie i szczęście. 

Potrawy wigilijne możemy podzielić na 

cztery grupy. Zgodnie z tradycją ma to 

zapewnić szczęście i dobrobyt w 

kolejnym roku. Na stole powinny 

znaleźć się płody ziemi: 

 -coś z sadu 

 -coś z wody  

-coś z pola 

 -coś z lasu 

 Najpopularniejsze potrawy wigilijne to:  

barszcz czerwony z uszkami, karp w 

galarecie, smażony, ryba po grecku, 

śledź, kapusta z grzybami/z grochem, 

pierogi z kapustą i grzybami, kutia, 

kompot z suszonych owoców, 

makowiec, paszteciki z kapustą i 

grzybami, kluski z makiem, kulebiak. 

 To tylko główne dania. Oczywiście nie 

może zabraknąć na nim opłatka 

symbolizującego chleb, by nie zabrakło 

nam go w kolejnym roku. 

 Co bardzo ważne- dania te powinny 

być postne. 

         

 

 

Aleksandra Średzińska kl. VIIa 
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Większość świątecznych tradycji 

dotarła do Australii z Anglii. 

Święta w Australii obchodzi się w 

środku lata. 

Święta promuje się już od 

września. 

Dom handlowy Myer robi 

wyjątkowe wystawy. 

Choinkę ubiera się 1 grudnia. 

Domy i podwórka też się świecą. 

Wszyscy wysyłają kartki z 

życzeniami. 

Mikołaj urzęduje w centrach 

handlowych. 

W wigilijny wieczór Australijczycy 

śpiewają kolędy. 

 

Sztuczne drzewka w domach. 

Papai Noel czyli Dziadek Mróz. 

Wigilijny posiłek. 

Konkursy na najpiękniejsze 

szopki. 

Ozdoby z lampek. 

 

Budowa szopek. 

Łamanie się opłatkiem z miodem. 

Karp i zupa grzybowa na 

wigilijnym stole. 

Wrzucanie niektórych karpi z 

powrotem do stawu. 
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Adwentowy wieniec. 

Świeca-kalendarz. 

Świąteczne piwo i lunch. 

Kalendarze adwentowe. 

Noc św. Łucji. 

Ozdabianie choinek płonącymi 

świecami. 

Tańce wokół świątecznego 

drzewka. 

 

Nie obchodzi się Mikołajek. 

Świąteczne dekoracje często 

utrzymane są w bajkowym 

klimacie. 

Brak kolęd. 

Prezenty odpakowuje się 25 

grudnia rano. 

W drugi dzień świąt idzie się do 

pracy. 

 

El Gordo – hiszpańska loteria 

świąteczna. 

Mięso, homary, krewetki na 

wigilijnym stole. 

Turrón (nugat) zamiast opłatka. 

Prezenty dopiero na Trzech Króli. 

Dzień Świętych Niewiniątek. 
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To czas ciszy i spokoju. 

Prezenty rozdawane są w 

Mikołajki 5 grudnia. 

 

ciekawostki: 

- choinka, kalendarz adwentowy, 

wieniec adwentowy, jarmarki 

świąteczne – wszystkie te rzeczy 

pochodzą z tradycji niemieckiej i 

stamtąd właśnie przybyły do 

Polski. 

- najstarszy jarmark 

bożonarodzeniowy jest 

organizowany w Saksonii od 1434 

roku. 

- ciekawą niemiecką tradycją 

związaną z choinką jest wieszanie 

na niej… bombki w kształcie 

ogórka. Osoba, która znajdzie ją 

jako pierwsza, otrzymuje 

dodatkowy prezent. 

- „Cicha noc”, czyli jedna z 

najbardziej znanych na całym 

świecie kolęd, została napisana w 

języku niemieckim przez Franza 

Xaviera Grubera. Do tej pory 

przetłumaczono ją na ponad 300 

języków. 

 

Pierwsza gwiazdka. 

Pasterka. 

Modlitwa przy wigilijnym stołem. 

12 dań na wigilijnym stole. 

Dzielenie się opłatkiem. 

Sianko pod obrusem. 

Puste miejsce przy stole. 

Kolędy i prezenty. 
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Wieczerzę wigilijną poprzedza 40-

dniowy post. 

Okres świąteczny w Rosji trwa do 

nocy z 13 na 14 stycznia. 

Większość Rosjan wita Nowy Rok 

w gronie rodziny lub przyjaciół, 

przy choince i suto zastawionym 

stole. Właśnie wtedy nasi 

wschodni sąsiedzi składają sobie 

życzenia i obdarowują się 

prezentami. Dzieciom podarunki- 

najczęściej są to zabawki i 

słodycze - tradycyjnie przynoszą 

Dziadek Mróz i Śnieżynka. 

 

Przygotowania do Świąt Bożego 

Narodzenia, rozpoczynają się w 

Stanach zaraz po Święcie 

Dziękczynienia. 

Świąteczna choinka znajduje swoje 

miejsce w amerykańskich domach 

wcześniej niż w Polsce – bo już na 

początku grudnia. 

W amerykańskiej tradycji świątecznej 

nie istnieje coś takiego jak polska 

Wigilia 

Poranek 25 grudnia jest tak 

naprawdę właściwym dniem Świąt. 

Świąteczny obiad wygląda podobnie 

jak posiłek na Święto Dziękczynienia 

– i tutaj ulubioną potrawą 

Amerykanów jest pieczony indyk 

z ziemniakami. Je się poza tym dużo 

wędlin, a na deser ciasta z owocami. 

Szczególnie ceniony jest chleb 

świeżo upieczony przez panią domu. 

Zuzanna Jurczak kl. VIII 
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W wolnych 

chwilach nasi 

uczniowie… 

Kreatywnie spędzają swój 

wolny czas. Przyjrzyjmy się 

czym zajmuje się Kinga i 

Wiktoria z klasy VIIb oraz 

Julka Ś. Z klasy VIII. 

Warto podkreślić, że 

dziewczyny mają 

niezaprzeczalny i 

niebywały talent 

plastyczny i poetycki. 

Czekamy na kolejne 

odsłony twórcze naszych 

uczniów! 

 

 

 

 

Prace Kingi 

Urwanowicz: 
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Prace Wiktorii Szewczuk: 

        

 



                                          Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                             Wydanie XII,  

                                            listopad- grudzień 2020- styczeń 2021 
 

                                     

14 
 

 

 



                                          Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                             Wydanie XII,  

                                            listopad- grudzień 2020- styczeń 2021 
 

                                     

15 
 

 

 



                                          Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                             Wydanie XII,  

                                            listopad- grudzień 2020- styczeń 2021 
 

                                     

16 
 

 

Gwiazdka na szczycie świeci 

Dokoła śpiewają dorośli i dzieci 

Wszyscy ubrani                                          

w niecodzienne stroje 

Sukienki, koszule                         

naszyjniki pozłocone 

Wokół czuć woń                                  

tak bardzo znaną 

A jednocześnie tak rzadką               

i wyczekiwaną 

Na środku stół okryty                     

białym obrusem 

 

Przyozdobiony świecami, 

siankiem i małym Jezusem 

Na nim potraw dwanaście stoi 

Od karpia do pierogów,                     

kto co woli... 

Dzieci w oknie kogoś szukają 

Nagle bum! Pod choinką 

prezenty się pojawiają  

Ale przecież to nie najważniejsze 

Bo w święta spędzenie czasu                    

z rodziną jest najprzyjemniejsze! 

 

Julia Świstun kl. VIII 

 

 

 

 

 

 

”Red” 

Jest to amerykańska komedia z 2010 roku 

w reżyserii Roberta Schawentke. 

Film prezentuje przygodę czwórki 

emerytowanych agentów CIA, którzy 

znaleźli się na celowniku agencji. Po tym 

jak zostali wrobieni w zamach są ścigani. 

Poznali  największe tajemnice rządów 

amerykańskich. 

„Wiek Adaline” 
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Jest to amerykańskie fantasy z 2015 roku 

w reżyserii Lee Tolanda Kriegera. 

Film ukazuję historię pięknej 

dwudziestolatki, która pewnego dnia ulega 

wypadkowi na skutek którego przestaje się 

starzeć. Wieczna młodość staję się 

największą zmorą Adeline, gdyż musi 

ukrywać się przed władzami, aby nie stać 

się obiektem badań. 

„Volta” 

Jest to polska komedia kryminalna z 2017 

roku w reżyserii Juliusza Machulskiego. 

Wszystko dzieje się w Lublinie. Akcja 

kręci się wokół sprzedania insygni 

Kazimierza Wielkiego. Bruno Volta cały 

czas pozostaje w gotowości  na zrobienie  

interesu życia.  

„Old Guard" 

Jest to amerykański film fantasy z 

niesamowitą akcją z 2020 roku  w reżyserii 

Giny Prince Bythewood. 

Film opowiada historię grupy wojowników 

prowadzonych przez kobietę o imieniu 

Andy, która od stuleci walczy o pokój na 

świecie. Gdy ich niezwykłe zdolności 

zostaną ujawnione, znajdą się tacy, którzy 

zapragną też je posiadać. 

 

 

 

”Władca 

Pierścieni 

Bractwo 

Pierścienia” 

Jest trylogia fantasy z 1961 roku autorstwa 

J.R.R. Tolkiena. 

Opowiada ona o młodym hobbiście Frodo, 

który musi zmierzyć się z siłami zła i 

zniszczyć pierścień zagłady, aby ocalić 

świat.  

 

 „Małe życie”  

Jest to książka autorstwa Hanya 

Yanagihara z 2015 roku, pomimo swej 

trudnej tematyki stała się bestsellerem. 

Opowiada o życiu w mieście, które 

pozwala na zapomnie o przeszłości. Jednak 

ból przywraca smutne wspomnienia. Jakie 
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są granice ludzkiej wytrzymałości oraz jak 

dobra jest pamięć? 

 

 „Futu.re" 

To książka autorstwa Dymitra 

Głuchowskiego z gatunku science fiction. 

Przedstawia wizję przyszłości, która 

oszołamia rozmachem oraz emocjami. Jak 

może wyglądać świat w przyszłości 

”Bądź przy 

mnie zawsze” 

Jest to książka z serii autorstwa Agaty 

Przybyłek. 

Opowiada o miłości i trudnych wyborach. 

Poznajemy Laurę i Alka. Droga do ich 

szczęścia nie będzie usłana różami. 

 

 

 

„Czarodzieje                     

mogą wszystko” 

Książka uczy, że świat jest piękny,                         

a możliwości ludzkie są nieograniczone. 

Jeśli podchodzimy do ludzi z uśmiechem                       

i serdecznością, oni odpłacają nam tym                  

najważniejsze jest to by dbać o bliskich - 

rodzinę i przyjaciół, a reszta, jeśli tylko 

będziemy chcieli, ułoży się, bo wszystko 

zależy od nas samych. Książka jest 

napisana w zabawny sposób i polecam 

każdemu, by po nią sięgnąć. Jest dostępna 

w naszej bibliotece. 

   Kinga Urwanowicz kl. VIIb 
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Składniki na 50 – 60 sztuk: 

1/4 szklanki miodu 

80 g masła 

1/2 szklanki miałkiego brązowego cukru 

lub cukru pudru 

1 jajko 

2 i 1/4 szklanki mąki pszennej 

1 łyżeczka sody oczyszczonej 

1,5 – 2 łyżki przyprawy korzennej do 

piernika 

opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao (jeśli 

lubicie, gdy pierniczki mają ciemniejszy 

kolor) 

Miód, masło i cukier podgrzać w 

garnuszku i wymieszać, do rozpuszczenia 

się cukru, przestudzić. Dodać pozostałe 

składniki i wyrobić lub zmiksować.  Jeśli 

ciasto będzie zbyt sypkie dodać więcej 

płynnego miodu do osiągnięcia 

odpowiedniej konsystencji i zmiksować. 

Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić 

(będzie się lepiej wałkowało). 

Wałkować na stolnicy na grubość 2 – 3 

mm lekko podsypując mąką (grubsze 

pierniczki są bardziej miękkie po 

upieczeniu). Wykrawać pierniczki o 

dowolnych kształtach i przekładać na 

blachę wyłożoną papierem do pieczenia. 

Układać na blaszce wyłożonej papierem do 

pieczenia i piec około 8 – 10 minut w 

temperaturze 170 – 180ºC. Uważać, by nie 

piec za długo, będą zbyt kruche i będą 

miały posmak goryczy. Wyjąć z 

piekarnika, wystudzić na kratce. 

Co zrobić by pierniczki zmiękły? 

to proste muszą nabyć wilgoci, poleżą 4 

dni w miejscu wilgotnym.  Będą pyszne! 

 

 

 

Składniki: 

1 białko jaja, 

szklanka cukru pudru, 

sok z cytryny  

Przygotowanie: 

 

Do dużej miski wrzucić białko jajka, 

cukier puder. Wszystko dokładnie 

zmiksować, aż do otrzymania dobrej 

konsystencji. 

Ubić białko z cukrem na sztywną piankę, 

następnie dodać cukier puder. 

Do tak przygotowanej masy należy dodać 
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sok z cytryny. Dokładnie wymieszać do 

połączenia się składników. 

Po nałożeniu na ciasta lukier stwardnieje   

Oczywiście można dodać barwniki 

sporzywcze by lukier nabrał koloru . 

 

 

Składniki: 

2,5 szklanki mąki 

1 jajko 

1/2 szklanki miodu 

1/2 szklanki cukru pudru 

1 łyżka masła 

1 łyżka przypraw do piernika 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

ok. 6 łyżek wody 

kakao około 1 łyżki (opcjonalnie, jeśli 

lubicie ciemniejsze ciasto) 

plus: 

kilka landrynek 

 

Zagniatam ciasto z wszystkich składników, 

dodaję troszkę wody, takna oko, bo to 

zależy od gęstości miodu. Gdy miód jest 

płynny, to może się okazać, że wystarczą 4 

łyżki, jak troszkę gęstszy, to właśnie 6 

łyżek (tym bardziej, gdy dodam kakao). 

Ciasto musi być lepkie 

Między arkuszami papieru umieszczam 

ciasto (najlepiej w mniejszych kawałkach) 

i wałkuję. Dzięki papierowi ciasto nie 

będzie się czepiać wałka. Następnie 

wycinam wzorki, np. gwiazdki, a w każdej 

gwiazdeczce robię dziurkę mniejszą 

gwiazdką lub kółeczkiem. 

Układam gwiazdeczki na papierze, a 

najlepiej folii (ta srebrna folia spożywcza). 

Polecam folię, bo idealnie z niej odchodzą 

pierniczki, zaś papiery są różne. Landrynki 

wkładam do torebeczki i wałkiem 

uderzam, aż się pokruszą. Pokruszone 

wsypuję w dziurki gwiazdeczek. Piekę w 

180°C przez 12–15 minut. Z blaszki z folii 

zdejmuję po całkowitym (!) wystudzeniu 

pierniczków, a z papieru można jeszcze 

ciepłe, byle nie gorące, bo landrynka się 

nie odklei.  

Smacznego! 
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Na koniec mała krzyżówka : 

 

 

 

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia I fantastycznych ferii! 

 

 

źródła: http://kotlet.tv/pierniczki-z-witrazykiem/, https://stylzycia.radiozet.pl/Kuchnia/4-przepisy-na-lukier-Jak-zrobic-lukier-do-piernikow-lub-
kolorowy-lukier-12132, https://www.mojewypieki.com/przepis/pierniczki-przepis-i 

 

Natalia Bieryło kl. VIII 

 

http://kotlet.tv/pierniczki-z-witrazykiem/
https://stylzycia.radiozet.pl/Kuchnia/4-przepisy-na-lukier-Jak-zrobic-lukier-do-piernikow-lub-kolorowy-lukier-12132
https://stylzycia.radiozet.pl/Kuchnia/4-przepisy-na-lukier-Jak-zrobic-lukier-do-piernikow-lub-kolorowy-lukier-12132
https://www.mojewypieki.com/przepis/pierniczki-przepis-i
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Już niedługo ferie zimowe. Domyślamy się, że 

czekasz na nie z niecierpliwością. Wreszcie 

odpoczniesz i poleniuchujesz. Zapewne już 

snujesz przepiękne marzenia i plany, ile 

ciekawych rzeczy będziesz robił przez te dwa 

tygodnie! Może przeczytasz jakieś ciekawe 

książki, obejrzysz ciekawy program, film, 

pograsz w fascynujące gry komputerowe, 

planszowe. A gdy spojrzysz za okno – ujrzysz 

wiele śniegu. Wówczas nie warto siedzieć w 

domu. –Zapewne chwycisz w pośpiechu 

kurtkę, nałożysz buty i pędem udasz się na 

świeże powietrze. Uwaga! NIE ZAPOMNIJ 

CZAPKI I RĘKAWIC! Czy wiesz, że większość 

ciepła tracimy właśnie nie nosząc czapki? 

UBIERZ SIĘ CIEPŁO! Pędząc z łyżwami na 

lodowisko nie zapomnij przystanąć przed 

jezdnią i uważnie spojrzeć czy nie nadjeżdża 

samochód! Uwaga! JAZDĘ NA ŁYŻWACH 

TRENUJ TYLKO NA LODOWISKU! 

 

 

 

 Jeśli zechcesz zgotować koledze niezły żart 

rzucając w niego śnieżkami, to upewnij się, 

czy w śniegu nie ma kawałków szkła lub 

kamieni. NIE RZUCAJ ZBYT TWARDYMI 

ŚNIEŻKAMI! NIE WRZUCAJ KOLEGOM 

ŚNIEGU ZA KOŁNIERZ! 

A gdy postanowisz spędzić swój czas na 

sankach to pamiętaj, by ZJEŻDŻAĆ NA NICH 

W MIEJSCACH POŁOŻONYCH DALEKO OD 

JEZDNI! BAW SIĘ Z UMIAREM! Uważaj na 

ślizgawkach, abyś po feriach nie wrócił z ręką 

w gipsie. Przemoczone ubranie wysusz! A gdy 

będziesz sam w domu pamiętaj- NIE 

OTWIERAJ DRZWI OBCYM OSOBOM -

Pamiętaj o tych radach, a wtedy Twoje ferie 

na pewno będą udane i bezpieczne. Bawmy 

się wesoło ale też ostrożnie! Do zobaczenia po 

feriach! 

 

 

Zespół redakcyjny
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