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Rok szkolny dawno już nabrał roz
zapowiadając nadejście długo oc
większość z Was lubi. Tych, którzy
choć trochę korzystali z jej uroków
śnieg: lepienie bałwana, jazda na 
śniegu pamiętać o bezpieczeństwie
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owym Rokiem  

runo Ferrero  

 

Drodzy czytelnicy! 
w Nowym Roku 2018. Życzym
omyślności i sukcesów! 

abrał rozpędu, a pierwszy semestr zbliża się nieuch
 długo oczekiwanych ferii zimowych. Zima, to p
ch, którzy za nią jednak nie przepadają, zachęcamy, 
jej uroków. Powodów jest mnóstwo, ale pod warun
 jazda na sankach i nartach, spacery. Ważne, aby p
czeństwie. 

Ania i Wiktoria. 
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yczymy Wam 

się nieuchronnie do końca 
ima, to pora roku, którą 
chęcamy, aby przynajmniej 
od warunkiem, że spadnie 

żne, aby podczas zabaw na 
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„DWIE BRYŁY LODU”  
 
Istniały kiedyś dwie bryły lodu. Powstały w 
czasie długiej zimy, w grocie utworzonej z 
pni, kamieni, krzewów, pośród lasu na 
stokach góry. Leżały naprzeciwko siebie z 
ostentacyjną obojętnością. Ich stosunki 
cechowała pewna oziębłość. Czasami jakieś 
"dzień dobry", czasami "dobry wieczór". 
Nic ponadto. Nie potrafiły "przełamać 
lodów". Każda bryła myślała o drugiej: 
"Mogłaby chociaż wyjść mi naprzeciw". 
Bryły jednak nie mogą samodzielnie 
wędrować. Z tego powodu nic się nie działo 
i każda bryła lodu zamykała się jeszcze 
bardziej w sobie. W grocie mieszkał borsuk. 
Pewnego dnia stwierdził: – Szkoda, że 
musicie być tutaj. Jest wspaniały, słoneczny 
dzień!  Dwie bryły lodu zatrzeszczały 
ponuro. Od maleńkości wiedziały, że słońce 
stanowi dla nich wielkie 
niebezpieczeństwo. Tym razem, o dziwo, 
jedna z dwóch brył zapytała.  
– Jak wygląda słońce?  
– Jest cudowne... Jest życiem... – 
odpowiedział zaambarasowany borsuk.  
– Czy mógłbyś zrobić szparę w sklepieniu 
tej nory? Chciałabym zobaczyć słońce... – 
wyznała bryła lodu. 
Borsuk nie kazał sobie powtórzyć tego dwa 
razy. Zrobił dziurę w gmatwaninie korzeni i 
ciepłe, mile światło  
słoneczne wdarło się niczym złocisty 

promień. Po kilku miesiącach, w południe, 
gdy słońce rozgrzewało powietrze, jedna  
z brył poczuła, że trochę się topi  
i rozpuszczając się, stawała się 
przejrzystym strumykiem wody. Czuła się 
inaczej, nie była już tą dawną bryłą lodową.  
Druga bryła również zrobiła to cudowne 
odkrycie. Dzień po dniu, z dwóch brył lodu 
wypływały dwa strumyki  
wody, które kierowały się ku wejściu  
do groty. Po pewnym czasie połączyły się 
razem, tworząc przejrzyste jeziorko,  
w którym odbijało się niebo. Dwie bryły 
lodu odczuwały jeszcze zimno, ale odkryły 
również swą kruchość i samotność oraz 
troskę i niepewność. Zdały sobie sprawę, że 
są podobnie zbudowane, i że  
w rzeczywistości potrzebują jedna drugiej. 
Przyleciały dwa szczygiełki ze 
skowronkiem i napiły się wody. Owady 
brzęczały wokół jeziorka, wiewiórka  
o długim, puszystym ogonie wykąpała się  
w nim. Wśród tej radości odbijały się dwie 
bryły lodu, które teraz odnalazły serce.  
Czasami wystarcza jeden promień słońca. 
Jedno miłe słowo. Jedno pozdrowienie.  
Jedna pieszczota. Jeden uśmiech. Potrzeba 
tak mało, by uszczęśliwić tych, którzy 
znajdują  
się obok nas. A więc dlaczego tego nie 
robimy?  

 

NOWY NAUCZYCIEL 
Od stycznia 2018 roku pracuje w Naszej szkole Pani Agata Krawczyńska- nauczyciel 
wychowania fizycznego. Życzymy jej sukcesów w pracy 

 
PRZYSŁOWIA  ZWIĄZANE  Z  NOWYM  ROKIEM 

 
 

• Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny. 
• Co Nowy Rok nakaże, to wrzesień pokaże. 
• Gdy Nowy Rok mglisty kapustę zjedzą glisty 
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• Gdy Nowy Rok w progi, to stary rok w nogi. 
• Jaki Nowy Rok taki i cały rok 
• Do Trzech Króli od Nowego Roku przybyło dnia o baranim skoku 
• Na Nowy Rok pogoda, będzie w polu uroda. 

10  POSTANOWIEŃ  NOWOROCZNYCH,  KTÓRYCH  
ZAZWYCZAJ NIE  DOTRZYMUJEMY ! ☺ 

 
1.PRZESTANĘ JEŚĆ SŁODYCZE 
Silnej woli wystarcza maksymalnie na kilka dni. A potem zupełnie niechcący ręka sięga 
po ciacho… I przepadło ! 
 
2.NIE BĘDĘ KŁÓCIĆ SIĘ Z RODZEŃSTWEM. 
Nie jest to takie proste. Siostra podbiera ciuchy, a brat wciąż ogląda mecze. Jak tu się 
nie kłócić ? 
 
3.BĘDĘ ZAWSZE PRZYGOTOWANA DO SZKOŁY. 
W końcu zawsze coś sprawia, że na lekcje brakuje nam dosłownie godzinki. Wokół 
dzieje się tyle ciekawych rzeczy… 
 
4.PRZESTANĘ TRACIC CZAS NA OGLĄDANIE TV. 
Wystarczy 5 minut. Tylko zobaczę, co stanie się dalej… A potem sam nie wiesz, kiedy 
mija cały wieczór. 
 
5.OGRANICZĘ CZAS SPĘDZANY NAD KOMÓRKĄ. 
Ale przecież trzeba sprawdzić, jakie zdjęcia wrzucili znajomi. Potem chwile zagrać w 
ulubioną grę. I poleciało … 
 
6.UTRZYMAM PORZĄDEK W POKOJU. 
 
Prędzej czy później pojawia się myśl, że ten bałagan nikomu nie przeszkadza, a nawet 
jest bardzo twórczy. I tak zostaje. 
 
7.BĘDĘ WIĘCEJ CZYTAĆ 
Cóż, książka jest nawet ciekawa, ale kiedy ciągle słychać sygnał przychodzących 
wiadomości, z czytania książek płynnie przechodzimy do czytania postów znajomych. 
 
8.CODZIENNIE NAUCZĘ SIĘ KILKU ANGIELSKICH SŁÓWEK. 
Chęci są wielkie, ale jakoś tak się dzieje, że w końcu słówek uczysz się tylko przed 
klasówką. Zakuwasz i zapominasz. 
 
9. OSZCZĘDZĘ PIENIĄDZE NA… 
Na nową bluzę, markowe buty, telefon… Fajnie. Tylko dlaczego zawsze wcześniej 
pojawia się tyle wydatków ! 
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10.BĘDĘ SIĘ CZĘŚCIEJ UŚM
Do rodziców, nauczycieli, ro
bywa tak strasznie  irytujący
 

 
 
 
 
 

HUM

* * *  
Mama sprawdza zeszyty Kazia. 
− Dlaczego w zeszycie od matem
nie masz nic zapisane?  
− Bo to zeszyt od zadań ustnych
 
* * *  
Tato mówi do Jasia:  
− Nie rozumiem, jak ty możesz z
się z Wojtkiem. Przecież to nieg
chłopiec, najgorszy uczeń w kla
− Przez wdzięczność tato. Gdyby
ja byłbym najgorszym uczniem!
 
* * *  
Nauczyciel mówi do klasy; 
-Ponieważ jest trochę zimno, pr
wyciągnąć karteczki- rozgrzejem
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EJ UŚMIECHAĆ. 
zycieli, rodzeństwa. Do całego świata. Ale cóż robić, 

e  irytujący ? 

HUMOR 

azia.  
atematyki  

tnych!  

żesz zadawać  
 niegrzeczny  

w klasie!  
dyby nie on,  
iem!  

o, proszę 
rzejemy się. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* * *  
Kolega pyta kolegę: 
 
- I jak było po zakończen
- Eeee, dwa razy dostałe
- Dlaczego aż dwa ? 
- Pierwszy raz jak zobac
a drugi jak się połapał, ż
 
* * *  
Jasiu, powiedz jakieś zd
oznajmiającym. 
- Koń ciągnie furę. 
- A teraz w trybie rozkaz
- Wio!  
 
* * *  
Krysiu - pyta nauczyciel
jak podzieliłabyś cztery
między pięciu harcerzy?
- Zrobiłabym sałatkę zie
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 cóż robić, kiedy ten świat 

ńczeniu roku? 
stałem lanie od ojca.. 

zobaczył świadectwo, 
pał, że to jego.  

ieś zdanie w trybie 

ozkazującym. 

zycielka matematyki - 
ztery ziemniaki 
erzy? 

kę ziemniaczaną 



PPPoooddd   oookkkiiieeemmm   

 

 
 
 
 
 

ZBLIŻA SIĘ DZIEŃ

DLA BABCI 
Siadaj BABCIU, siadaj blisko
Zaraz ci opowiem wszystko.
Prawie całą noc nie spałam,
bo prezenty wymyślałam. 
Na kanapie się kręciłam, 
aż dla ciebie wymyśliłam: 
z lodu broszkę i korale  
i śniegowe cztery szale.  
Dziesięć czapek w śnieżną k
i lodową czekoladkę. 
Jak nie będzie Ci smakować,
to mnie możesz poczęstowa
 

DLA DZIADKA 

         W dniu tak uroczystym, w dniu
         składam Ci życzenia, o Tobie p
         By życie Twe było kwiatami us
         tak piękne i czyste jak letni po
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA!!! PAMI
NICH! 

daj blisko.  
 wszystko.  
ie spałam,  
yślałam.  
ciłam,  

yśliłam:  
 
 

 śnieżną kratkę  

makować,  
oczęstować!  

 

ym, w dniu Twojego święta,                          
, o Tobie pamiętam. 

iatami usłane, 
k letni poranek.                          
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 PAMIĘTAJMY O 
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