
 

W tym dniu radosnym, oczekiwanym,        

gdzie gasną spory, goją się rany,                          

życzymy Wam zdrowia, życzymy miłości, 

niech mały Jezus w sercach Waszych zagości,  

szczerości duszy, zapachu ciasta,  

przyjaźni, która jak miłość wzrasta, 

kochanej twarzy, co rano budzi, 

i wokół pełno życzliwych ludzi. 

Uczniom, nauczycielom i pracownikom Szkoły  

Podstawowej  życzenia składa Redakcja „Tysiąclatki” 
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27. 11. 08r.- Andrzejki szkolne. 

28- 30. 11. 08r.- Rekolekcje harcerskie. 

04. 12. 08r.- Mikołajki w klasach 0, I, II, V i VI. 

05-06. 12. 08r.-  Szkolenie SUS OK w Warszawie uczestniczyły nauczycielki        
p. Renata Tarasiuk i p. Justyna Firsiuk. 

08. 12. 08r.- Mikołajki w klasach III i IV 

08. 12. 08r.- Szkolenia w klasach I-III udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej, przeprowadzone w ramach programu WOŚP ,,Ratujemy i uczymy rato-
wać” przez p. J. Firsiuk i p. B. Konkol. 

10. 12. 08r.- Finał powiatowego konkursu ,,Czysta Ziemia” w Starostwie Bialskim w Białej Pod-
laskiej. 

10. 12. 08r.- Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego – eliminacje gminne. 

14. 12. 08r.- Jasełka w kościele parafialnym w Sworach. 

16. 12. 08r.- Spotkania w klasach 0-VI z policjantami z Miejskiej Ko-
mendy Policji  w Białej Podlaskiej. W klasach O-III tematem pogadanek 
było bezpieczeństwo, w klasach IV-VI- odpowiedzialność. 

17. 12. 08r.- Jasełka w szkole. 

17. 12. 08r.- Konkurs i wystawa szopek bożonarodzeniowych przygoto-
wanych przez uczniów klasy II. 

18. 12. 08r.- Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego- finał gminy w Szkole Podstawowej w Swo-
rach. 

22. 12. 08r.- Zajęcia dydaktyczne w szkole (odpracowujemy zajęcia              
z wtorku 02. 09. 2008r.) 

24. 12. 08r.- Wigilia Bożego Narodzenia 

25-26. 08r.- Święta Bożego Narodzenia 

01. 2009r.- Nowy Rok 

    Redagowala: p. J. Firsiuk 

 

Tu świeczka , tu buldeneżyk, 
Tu śmieszny z bibułki jeżyk, 
Tu gwiazdka, tu kukułeczka, 

Tu cukiereczek, jabłuszko i świeczka, 
Tu śliczne serce całe z piernika, 

tutaj pajacyk, co nóżką fika, 
Tu księżyc niby rogalik kręty, 
W dole miejsce na prezenty. 

Ludwik Jerzy Kern 
„CHOINKA" 

Tu gwiazda, tutaj anioły 

Tu świeczka, tu ptak wesoły 
Tu kula, tu srebrne sploty, 

Tu świeczka, tu łańcuch złoty, 
Tu bombka błyszcząca taka, 

Tu gniazdko z miejscem dla ptaka, 
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          27 listopada 2008 roku w naszej szkole odbyły się Andrzejki. Impreza została przygotowa-
na przez 26 Drużynę Harcerską oraz Samorząd Uczniowski. 
 Na początku całej imprezy dwie czarownice z naszej szkoły rozpoczęły zabawę wywołując 
duchy. Po trochę dziwnym tańcu wywołały Krwawą Mery, która odpowiadała na pytania zadawa-
ne przez uczniów. Pytania były różne, a Mery dzielnie odpowiadała na każde z nich ze szczero-
ścią. Taką mamy nadzieję. 
 Potem cała szkoła poszła na górny korytarz. Tam zaczęły się wróżby. Wszyscy mogli do-
wiedzieć się, kim będą w przyszłości, co mówi ich horoskop, za ile lat wezmą ślub, jak będzie się 
nazywał ich wybranek, czy ich marzenia się spełnią albo, co ich czeka za kilka lat. Każdy mógł 
sobie powróżyć. Wróżby prowadzili harcerze z naszej szkoły.  
 Po wróżbach zaczęła się loteria fantowa. Uczniowie przynieśli naprawdę dużo fantów           
i dzięki temu każdy mógł wylosować jakiś upominek. 
 Na Andrzejkach był sklepik, w którym można była kupić sobie coś słodkiego i kawiarenka, 
gdzie było można napić się gorącej czekolady, soku lub zjeść ciastko. 
 Na Andrzejkach zagościło dużo dziwnych stworów, między innymi czarownice, diabły, albo 
wróżki. Wszystkie te stroje były bardzo oryginalne i ciekawe, a czasami nawet straszne.  
 W końcu odbyła się upragniona dyskoteka. Wszyscy tańczyli ze wszystkimi. W trakcie za-
bawy odbyły się przepowiednie andrzejkowe. Polegały one na tym, że każdy chłopak i każda  

Andrzejki w naszej szkole 
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Podczas wróżb na górnym korytarzu 

Uczniowie z klasy 06 w kolejce do loterii Mini kawiarenka 



dziewczyna z danej klasy zdjęli jeden but i położyli 
w rzędzie. Który but przejdzie pierwszy za próg 
sali gimnastycznej, tego właściciel pierwszy z całej 
klasy wyjdzie za mąż lub ożeni się? Potem zwycię-
ska- para chłopak i dziewczyna z klasy - zatańczyli 
razem. Ciekawe, czy przepowiednia się sprawdzi, 
tego dowiemy się w przyszłości. Na dyskotece od-
były się zawody najładniej zatańczonego przez 
klasę tańca. Wszyscy bardzo ładnie tańczyli. 
Na andrzejkach zawitali też rodzice niektórych 
uczniów. Mamy nadzieję, że i oni bawili się super, 
tak jak wszyscy uczniowie. 
 W s z y s c y 
wspaniale bawili się 

na Andrzejkach i na 
długo zostanie im w pamięci tamten wieczór, gdyż dowiedzieli się 
czegoś o swojej przyszłości. Każdy zapamięta Krwawą Mery, cie-
kawe przepowiednie, będzie cieszył się z wylosowanego fanta. 
          
Dziękujemy rodzicom: p. Teresie Makarewicz, p. Marzenie De-
meszko i p. Katarzynie Matusz za upieczenie 4 ciast do kawia-
renki. 
Dziękujemy pani Agacie i Krzysztofowi Grytom za sponsoro-
wanie produktów i napojów do kawiarenki i sklepiku. 

Dziękujemy wszystkim uczniom za przyniesione fanty na 
loterię. 
                       Redagowały: Ola Steciuk i Natalia Piotrowicz kl. V 

          J u ż 

tradycją sta-

ło się, iż re-

k o l e k c j e 

h ar c ers kie 

odbywają się 

w Sworach. 

Gościnność 

k s .  S . 

C h o d ź k o         

i tutejszych 

parafian zapisuje się na kartach historii.                

     W dniach 28.11-30.11. 2008r. słowo do harcerzy 

głosił ks. Zbigniew Nikoniuk z parafii greko-

katolickiej w Kostomłotach, który poszerzył naszą 

wiedzę na temat historii harcerstwa, podlaskich mę-

czenników, jak również na czym polega ekumenizm. 

Szczególnie rekolekcjonista wlewał w nasze serca mi-

ł o ś ć ,  d o b r o ć  i  w i a r ę . 

Harcerze z Hufca Biała Podlaska akyywnie i czynnie 

uczestniczyli w zajęciach religijnych, śpiewograniu, 

ale największą atrakcją były rozgrywki sportowe, któ-

re trwały do późna w nocy.        Atmosfera była przy-

jazna i życzliwa, połączyła nas wszystkich w jed-

ną  harcerską brać.  Dziękujemy serdecznie kapela-

nowi ks. S. Chodźko, mieszkańcom Swór   

oraz Pani B. Łazowskiej, która przygotowała obfity 

o b i a d .             . 

      Mamy nadzieję, że nikt nie wyjechał głodny, ani 

znudzony.                       Red. p. Barbara Filipiuk    

Str. 4               TYSIĄCLATKA 

Andrzejki w naszej szkole 

REKOLEKCJE HARCERSKIE 

 

Chopcy z  klasy VI  podczas ustawiania butow 

Zwycięska para z klasy VI— G. Kokoszkiewicz i K. Mirońska 

Podczas zajęć w sali gimnastycznej 



    Szkolne Koło Caritas w naszej szkole oficjalnie działa 

od 18.06.2008r. i liczy obecnie 39 członków, którzy po-

siadają legitymacje. Opiekunką koła została pani Małgo-

rzata Skrzypczak, a asystentem kościelnym ks. St. 

Chodźko. 

     W październiku został wybrany Zarząd,                       

w skład, którego weszły następujące osoby: 

 Przewodniczący- Ignaciuk Paulina 

 Zastępca- Mirońska Karolina 

 Skarbnik- Gierełło Karolina 

 Sekretarz- Dylik Monika 

 Rzecznik- Miszczuk Kinga 

  Na patronkę Koła, dzieci wybrały bł. 

Matkę Teresę  z Kalkuty. 

       Głównym celem pracy SKC jest realizacja, na co 

dzień Chrystusowego przykazania miłości bliźniego; 

uwrażliwienie na potrzeby, krzywdę, cierpienie, samot-

ność drugiego człowieka; 

pomoc bliźniemu bez wzglę-

du na jego wiek, przekona-

nia, wyznanie. 

   W tym dość krótkim cza-

sie działalności, Koło ma na 

swoim  koncie już kilka ak-

cji : 

- Pomoc Birmie (zebrano 

500 zł); 

- Zbiórka pieniędzy na rzecz 

poszkodowanych podczas 

wojny w Gruzji i powodzi na Ukrainie (wolontariusze 

zebrali 800 zł); 

- Tydzień Miłosierdzia – członkowie SKC odwiedzili 

ludzi samotnych, pomagając im w codziennych pracach 

np. sprzątali w domach, zagrabiali liście na podwórku, 

robili zakupy, a niektórzy upiekli ciasto. Te odwiedziny 

dały początek regularnym odwiedzinom przez cały rok; 

- Kwesta podczas Niedzieli Misyjnej (zebrano 750 zł); 

- Porządkowanie opuszczonych grobów (wspólnie z har-

cerzami); 

- Pomoc dla Kościoła na Wschodzie ( podczas kwesty 

zebrano 580 zł oraz kilka worków zabawek do przed-

szkola działającego przy parafii  w Barze na Ukrainie); 

- Mikołajkowe prezenty dla chorych uczniów naszej 

szkoły ( członkowie SKC przynieśli słodycze i maskotki, 

a następnie zrobili paczki dla tych uczniów, którzy z po-

wodu swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać 

do szkoły); 

- Na święta Bożego Narodzenia członkowie Koła Caritas 

przygotowali stroiki dla samotnych; 

- Udział w ogólnopolskiej akcji Wigilijne Dzieło Pomo-

cy Dzieciom (pomoc ks. asystentowi  w sprzedaży świec 

wigilijnych). 

     Działalność w Szkolnym Kole Caritas to nie tylko 

akcje charytatywne. Zorganizowano trzy konkursy szkol-

ne: 

- plastyczny „ Mój Kościół” , „Kartka świąteczna”; 

 - wiedzy „ O Janie Pawle II”. 

Na terenie szkoły wykonano dwie gazetki: na Dzień Pa-

pieski i o Zaduszkach. 

Wielu członków koła wzięło udział w akademii środowi-

skowej o Janie Pawle II i w Jasełkach. 

Nasze Szkolne Koło Caritas czynnie 

uczestniczyło w liturgii: jubileuszu 

100-lecia budowy kościoła, nabożeń-

stwie różańcowym i rekolekcjach 

adwentowych - czytając słowo Boże, 

śpiewając psalmy, czytając modlitwę 

wiernych czy śpiewając w scholi. 

     Przed SKC jeszcze wiele do zro-

bienia, ale optymizm w działaniu 

pozwoli na zrealizowanie zaplano-

wanych działań. 

Redagowała: p. Małgorzata     

Skrzypczak 
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Michał Skrzypczak i  Piotr Sawczuk podczas 

zbiórki pieniędzy 

Zarząd szkolnego Kola Caritas 



Od maja do października 
2008 roku nasza szkoła uczest-
niczyła w konkursie  zorganizo-
wanym przez Starostwo Powia-
towe w Białej Podlaskiej.            
Wszelkie działania                     
w ramach konkursu orga-
nizowały i prowadziły 
nauczycielki pani Ju-
styna Firsiuk i pani 
Iwona Gałamaga. 

Obie opiekunki 
przygotowały wiele różno-
rodnych działań, w któ-
rych uczestniczyli wszyscy 
uczniowie całej szkoły.      
W ciągu kilku miesięcy 
odbywały konkursy wie-
dzy ekologicznej, turniej 
wiedzy przyrodniczej, 
konkurs na biżuterię eko-
logiczną, zabawkę ekolo-
giczną, hasło ekologiczne, 
konkurs literacki na wiersz 
o niezapominajce, konkurs na 
plakat ,,Śmieci mniej, Ziemi 
lżej”,  inscenizacje, przedsta-
wienia, wycieczki, ak-
cje ,,Sprzątanie świata”- wio-
senne i jesienne. Przeprowa-
dzono zbiórki surowców wtór-
nych (makulatury, metalu)          
i zużytych baterii. Wykonywano 
wiele gazetek ściennych propa-
gujących ekologiczny styl życia, 
segregację śmieci, dbałość          
o środowisko, zarówno                
w klasach, jak i na korytarzach 
szkolnych. 

Wszelkie działania 
przeliczano w procentach na 
udział uczniów, gdyż głów-
nym celem organizatora była 
dostępność i powszechność 
działań oraz ilość zebranych 
śmieci w przeliczeniu na licz-

bę uczniów w szkole. Materia-
ły dokumentujące prowadzo-
ne w szkole działania przeka-
zano do Starostwa, gdzie Ko-
misja Konkursowa oceniała 
je. 

Zakończenie kon-
kursu, ogłoszenie wyni-
ków oraz wręczenie na-
gród odbyło się 10 grud-
nia 2008 roku w Staro-
stwie Bialskim w Białej 
Podlaskiej. Szkołę repre-
zentowała pani dyrektor Vio-
letta Więckowska, jedna z na-

uczycielek prowadzących- pani 
Justyna Firsiuk oraz przedsta-
wiciel społeczności uczniow-
skiej Patryk Gałamaga, uczeń 
kl. II. Organ prowadzący repre-
zentował Pan Wójt Gminy Wie-
sław Panasiuk. 

Z niecierpliwością ocze-
kiwaliśmy na werdykt 
jury. Pan Starosta Bialski 
Tadeusz Łazowski wrę-
czał nagrody zwycięz-
com, gratulował im.          
Z radością usłyszeliśmy, 
że nagrodę za uzyskanie 
III miejsca przyznano 
naszej szkole. 

Zdobyliśmy III miej-
sce w powiecie bial-
skim, na 21 szkół bio-
rących udział.  W na-

grodę otrzymaliśmy 
kamerę Panosonic, 
przepiękny al-

bum ,,Cuda świata”, dy-
plom i wydawnictwa o na-
szym regionie.  

Bardzo się cieszymy, że 
nasz trud i wiele pracy włożonej 
w działalność  konkursową, za-
równo przez nauczycieli, jak       
i uczniów, został doceniony. 

Uczniowie zdobyli nowe 
umiejętności, a hasła takie jak: 
segregacja odpadów, recykling, 
ekologia są im bliskie i zrozu-
miałe.             Red. J. Firsiuk 

PAMIĘTAJ —Ty także  

przyczyniasz się do tego,  

że Ziemia jest  

czysta i piękna.  
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FINAŁ  KONKURSU ,,CZYSTA ZIEMIA” 

 

Przedstawiciele naszej szkoły podczas odbierania 

nagrody 

Nie niszcz 

i nie za-

śmiecaj 

środowi-

ska. 



Miniony tydzień w naszej szkole upłynął pod znakiem nauki 
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Klasy I, II, III przystąpiły 
do szkolenia związanego  z ratowaniem ludzkiego życia. Wcześniej , bo 
we wrześniu 2008 roku pani Barbara Konkol i pani Justyna Firsiuk 
uczestniczyły w takim szkoleniu w Białej Podlaskiej, podczas którego na-
uczyciele z różnych szkół zdobywali wiedzę jak udzielać pierwszej pomo-
cy. Teraz tą wiedzą i umiejętnościami dzielą się z uczniami naszej szkoły. 
Patronat nad całą akcją mają Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy           

z Jurkiem Owsiakiem na czele. 

Uczniowie poszczególnych klas naj-
pierw obejrzeli ciekawe projekcje 
filmowe związane z udzielaniem po-
mocy osobie poszkodowanej, a po-
tem odbyły się ćwiczenia praktycz-
ne. Każda klasa miała zajęcia w sali 
gimnastycznej, gdzie na manekinach ćwiczyły tzw. Resuscy-
tację (przywrócenie oddechu) czyli wdechy i uciski klatki 
piersiowej, a także układanie w pozycji bezpiecznej poszkodo-
wanego, który stracił przytomność, ale oddycha. 

Ćwiczenia bardzo podobały się dzieciom. Z ochotą w nich 
uczestniczyły. A co najważniejsze mali uczniowie szybko uczą 
się nowych rzeczy i przede wszystkim nie boją się trudnych  
wyzwań. Już czekają na kolejne ćwiczenia. 

Gratulujemy „małym ratownikom” zapału i odwagi do ćwiczeń. 

„Gdyby co dziesiąty mieszkaniec ziemi potrafił udzielać pierwszej po-
mocy, ocaliłoby to milion ludzi rocznie!” 

PAMIĘTAJ, PEWNEGO DNIA I TY MOŻESZ URATOWAĆ 

KOMUŚ ŻYCIE! 

Red. p. Barbara Konkol 

UCZYMY SIĘ RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE 
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Pani Basia  demonstruje na 

manekinie uciski klatki pier-

siowej 

Pani Justyna czuwa nad prawidłowym 

przebiegiem ćwiczeń 

Uczniowie z wielkim przejęciem podeszli do całej akcji oraz ćwiczeń praktycznych 



 Najbardziej ulubionym świętem w naszej szkole są Mikołajki.  Tego dnia imieniny obchodzi 

właśnie Mikołaj.   W tym roku uroczystość ta wypadła w sobotę. Jednak u nas Mikołajki odby-

wały się w inne dni. Klasa VI, V II I i kl. 06  miała we czwartek 4 grudnia, natomiast w ponie-

działek 8 grudnia   kl. III i IV.  

                     Uczniowie cieszyli się bardzo z otrzymanych prezentów. W starszych klasach dzieci 

wyciągały  losy, aby ustalić, kto przygotowuje paczkę. W młodszych grupach uczniowie mieli 

takie same upominki.  

Moim zdaniem takie święto powinno być przynajmniej raz w miesiącu. Dziękujemy wszystkim 

sponsorom, czyli Mikołajowi.                      Redagowały: Karolina Mirońska i Karolina Gierełło kl. VI 
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      Dnia 14 grudnia 2008 roku w kościele parafialnym w  Sworach odbyły się Jasełka przygotowa-

ne prze Panią Małgorzatę Skrzypczak i Panią Agnieszką Semeniuk. Ponad 40 uczniów ze szkoły 

podstawowej i gimnazjum wystąpiło w tym pięknym przedstawieniu.  

   Gra świateł wprowadziła w nastrój świąteczny.  Na początku został przeczytany fragment Ewan-

gelii Św. Łukasza o narodzeniu Jezusa. Wystąpiło wiele postaci: Maryja, Józef, Pasterze, Trzej 

królowie. Chór aniołów śpiewał kolędy przy akompaniamencie gitarzystów, pod kierunkiem Pana  

Pawła Tokarskiego. Krakowiaka tańczyły dzieci z klasy I pod kierunkiem pani Moniki Kiryluk. Ca-

łość była nagrywana przez reżysera Andrzeja Mochnackiego. 

      Kościół wypełniony był po brzegi. Wszyscy byli wzruszeni grą tak młodych aktorów, którzy 

włożyli wiele pracy w piękny spektakl. 

   Jasełka zostały powtórzone w środę 17 grudnia w hali sportowej w szkole. Publiczność złożona     

z uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi obu szkół długo oklaskiwała występujących. 

     Szkoda, że następne Jasełka będą za rok.                             Redagowala: Katarzyna  Bagłaj kl. VI 

Jasełka „100—lecia” 
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Występujący na wspólnym zdjęciu 



    Dawniej w Boże Narodzenie obdarowywano najuboższych. Gospodarz 
podsumowywał także pracę parobków, przyjmował do siebie nowych na 
całoroczną służbę. Boże Narodzenie było, i na szczęście nadal jest, przede 
wszystkim świętem rodzinnym. Nic nie mogło zakłócić śpiewu kolęd. Praw-
dopodobnie twórcą pierwszej nich był św. Franciszek z Asyżu. Ojczyzną 
pieśni o Bożym Narodzeniu są XIV-wieczne Włochy. Najstarsze polskie ko-
lędy to: „W żłobie leży” Piotra Skargi, „Bóg się rodzi” Franciszka Karpiń-
skiego, „Mizerna, cicha” Teofila Lenartowicza. Równolegle pojawiały się także pastorałki-
bożonarodzeniowe, bardziej świeckie pieśni, które opowiadały o życiu codziennym, zimowym kra-
jobrazie, aniołkach, co, ze swych skrzydeł sypią śnieżny puch na ziemię… 

   Piękne szopki, które podziwiamy w Boże Narodzenie maja wie-
loletnią tradycję. Przedstawiały początkowo wyłącznie św. Rodzi-
nę. W późniejszych szopkach pojawiają się królowie, ale także 
okresowo anioły, żołnierze, diabły. Był czas, kiedy wystawiano je 
wyłącznie w kościele, był i taki, kiedy szopki wyszły poza kościół. 
Obnośne nazywa się „betlejkami” i z nimi żacy chodzili po do-
mach, śpiewając kolędy. Betlejki naj-
prawdopodobniej dały początek 
szopkom, które stawiamy pod choin-
ką. Współcześnie szopki można oglą-

dać w kościele, ustawiać w domu lub podziwiać na różnych wysta-
wach np. w muzeach etnograficznych. 

     Drugi dzień świąt to czas odwiedzin i wizyt. Jest to dzień św. 
Szczepana, czyli pierwszego męczennika. Dzieje Apostolskie wspo-
minają, że był on opiekunem wdów i biedaków. Został poza murami 
Jerozolimy ukamienowany za to, że głosił publicznie, że Jezus jest 
Zbawicielem. Cierpiąc i oddając życie za wiarę, został męczennikiem 
i świętym, a jego relikwie wielokrotnie przenoszone znalazły schro-
nienie między innymi w bazylice św. Wawrzyńca w Rzymie. 

   Dawniej tego dnia podczas nabożeństwa w kościele święcono siano 
i owies. Na zakończenie ceremonii, wspominając ukamienowanie 
św. Szczepana obrzucano siebie nawzajem święconym sianem. Prze-
bierańcy w kolorowych pochodniach, w strojach niedźwiedzia, króla, śmierci, turonia, panny mło-
dej, diabła „wpadali” do gospodarzy robili zamieszanie, niby strasząc, wygłaszali zabawne rymo-
wanki, na zakończenia składali życzenia i razem z gospodarzami śpiewali kolędy. Nagrodą za ich 
wysiłek był poczęstunek i drobne datki. W niektórych regionach m.in. na Podlasiu straszono wę-

żem, który znienacka wyskakiwał w powietrze wprost 
spod kożucha jednego z gości. Ten sympatyczny i niegroź-
ny wąż wywoływał tyle samo śmiechu, co pisku zaskoczo-
nych panienek. W św. Szczepana w każdej chwili można 
było spodziewać się wizyty „podłużników”. Dlatego panny 
bardzo troskliwie od rana porządkowały izbę, nieustannie 
poprawiały świąteczne dekoracje chaty. Od rana popra-
wiały urodę, myjąc się w wodzie z dodatkiem wigilijnego 
płatka lub święconego sianka uskubanego ze świątecznego 
stołu. 

Opracowała: Kinga Miszczuk kl. VI 
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Święta z Tradycją 

 



 

ŻYCZENIA… ŻYCZENIA… ŻYCZENIA... 
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Czarodziejskich 

chwil ciepłej, ro-

dzinnej atmosfery. 

Uśmiechów, zdrów-

ka, pyszności na stole, cudownych 

prezencików, spełnienia marzeń, wy-

jątkowego Sylwestra  i wszystkiego co 

najlepsze w Nowym Roku. 

 Dla Pani Iwony Gałamaga 

 

Niech te Święta tak wspaniałe 

będą całe jakby z bajek, 

niechaj gwiazdka z nieba leci, 

niech Mikołaj tuli dzieci, 

biały puch niech z góry spada, 

niechaj piesek w nocy gada, 

niech choinka pachnie pięknie no 

i radość będzie wszędzie! 

 Dla Kasiuni Bagłaj od Ignacego 

 

Jasnej gwiazdki na niebie 

jasnych ludzi w krąg siebie 

jasnych dróg - i po zmroku: 

no i do siego roku! 

Życzą Zwariowa-

ne dla Pana or-

ganisty 

 

Kiedy jasna gwiazdka 

błyśnie  

Niech Ci serce radość 

ściśnie 

Niech choinka jasno świeci 

Niech nadziei płomień wznieci 

Niech kolęda zabrzmi w koło 

Niech świat śmieje się wesoło 

Będzie miło i serdecznie 

A twe szczęście niech trwa wiecznie. 

Dla wspaniałej wychowawczyni 

Pani Agaty Zbarackiej- KLASA VI 

 

Dzisiaj z nieba gwiazdka spada,  

już przy stole każdy siada. 

Śnieg za oknem mocno prószy, 

stoi bałwan, marzną uszy, 

Sanki dzwonią dzwoneczkami, 

a na stole barszcz z uszkami. 

Karp ma minę niewesołą, 

dzisiaj wszyscy go pokroją. 

Dźwięk kolędy pięknie płynie, 

wzruszenie w całej rodzinie, 

Życzenia sobie składają, 

prezentami wymieniają. 

Bo Gwiazdor nie ma urlopu  

w najważniejszą noc w tym roku. 

 Od Karoliny Gierełło dla Igna-

cego i Mirka 

 

Już niedługo 

Święta Bożego 

Narodzenia, 

więc życzę Ci 

dużo zdrowia i 

prezentów pod 

choinką. 

Iza Kalinow-

ska dla Martyny Grochowskiej 

 

Gdy cała złość z minionego roku 

pryśnie... 

Gdy pierwsza gwiazdka na niebie 

zawiśnie... 

Gdy ktoś wyszepcze do ucha słowa 

piękne... 

Gdy w dłoniach kruchy opłatek pęk-

nie... 

Gdy będzie już tylko cicho, spokoj-

nie, rodzinnie... 

Gdy przy stole zrobi sie bardzo go-

ścinnie... 

Gdy aniołem zaszeleszczą podnieb-

ne koronki... 

Życzenia przyjmijcie od … 

Mikołaja dla Pani Barbary Konkol 

Karpicka, 

barscycka, 

kapeckę, co 

by smako-

wały syckie 

potrawecki, 

mrozicku, 

śnieżycku, miłości, samego do-

brego w święta i w Nowym Roc-

ku życzy ... 

 Dla sympatycznej pani Mał-

gorzaty Romaniuk 

 

Gdy pierwszą gwiazdkę ujrzysz 

na niebie, wspomnij tych, co ko-

chają Ciebie. Gdy pierwsza zga-

śnie a druga zabłyśnie, niech Cię 

aniołek ode mnie uściśnie. 

Andżelice Grochowskiej od 

Martynki 

 

Aby zbliżają-

ce się Święta 

Bożego Na-

r o d z e n i a  

u p ł y n ę ł y         

w miłej at-

mosferze, zdrowiu i spokoju,  

a Nowy Rok przyniósł wiele suk-

cesów  w życiu prywatnym i zawo-

dowym. 

Miłej  wychowawczyni Pani Ju-

stynie Firsiuk — Martynka 

 

 

 

 

 

Opracowala: Paulina Ignaciuk         

kl. VI 



      Konkurs został zorganizowany przez Szkolne Ko-
ło Caritas i p. Małgorzatę Skrzypczak. 

    Uczniowie z klas 06 –VI złożyli 57 kart. Komisja          
w skład, której wchodziły wszystkie panie nauczy-
cielki, wybrała najciekawsze prace. 

Laureaci: 

I miejsce -  Skrzypczak Szczepan (kl. III) 

II miejsce - Walczuk Mateusz (kl. 06) 

III miejsce - Łukaszuk Marlena (kl. V),       
Łochina Arek (kl. V). 

Wyróżnienia: 

Janowska Agata, 
Gawda Mikołaj, 
Skrzypczak Michał, 
Dylik Monika, Ło-
china Zuzia, Gała-
maga Karolina, Ka-
sjaniuk Ewelina, Łu-
kaszuk Iwona, Gro-
madzka Natalia, Ło-
china Weronika, 
Melaniuk Paulina, Grochowski Kuba, Gromadzka 
Ewelina. Nagrody sponsorował ksiądz proboszcz Sta-
nisław Chodźko. 

Dziękujemy i Gratulujemy!!! 

Red. p. M. Skrzypczak                                                                              
Opracowała: Kinga Miszczuk kl. VI 

konkursu otrzymali słodkie upominki. 

Zachęcamy wszystkich do kultywowania pol-
skich, świątecznych tradycji. 

Red. Justyna Firsiuk 
Szopka bożonarodzeniowa jest symbolem polskich 

świąt. 

Tradycyjnie, w naszej szkole odbył się w klasie drugiej 
konkurs na najpiękniejszą szopkę. Uczniowie pod kierun-
kiem wychowawczyni p. Justyny Firsiuk wykonywali szop-
ki na zajęciach szkolnych. 

W tym roku w konkursowe szranki stanęło 25 szo-
pek. Ich twórcy wykazali się dużą inwencją twórczą i po-
mysłowością. Wykorzystywali do wykonania szopek różno-
rodne materiały. 

Oto autorzy zwycięskich prac: I miej-
sce : Martynka Grochowska, Józio Sawczuk;  
II miejsce: Robert Sęczyk, Mateusz Tymo-
szuk; III miejsce: Patryk Szupiluk; wyróżnie-
nia zdobyły: Paulinka Chomiuk i Magda Gro-
chowska. 

  Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, ufundo-
wane przez Samorząd Uczniowski. Wszyscy uczestnicy 

Konkurs na  świąteczną 

kartkę 

Ale szopki w II klasie  
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Szczepan Skrzypczak kl. III Mateusz Walczuk kl. 06 Marlena Łukaszuk kl. V 

Arek Łochina   kl. V 

Zwycięzcy z szopkami 



   Samorząd Uczniowski przeprowadził w szkole sondę na temat  

„Co chciałbyś dostać pod choinkę od Św. Mikołaja”? Oto 

wyniki sondy w poszczególnych klasach. 

TO I OWO... 

     W okresie świątecznym na pew-
no nie będziecie się nudzić. Nie 
proponujemy więc żadnych wy-
myślnych zabaw. Zachęcamy nato-
miast do pomocy w kuchni, uczest-
niczenia w porządkach przedświą-
tecznych i oczywiście strojeniu 
choinki. A może sami zrobicie ja-
kieś zabawki na choinkę? 
 

A OTO PRZEPIS NA 
UDANE ŚWIĘTA 
 
SKŁADNIKI : 
 
_ 1 MAMA 
_ 1 TATA 
_ DOWOLNA LICZBA 
DZIECI 
_ BABCIA 
_ DZIADEK 
_ DUŻA CHOINKA 
_ TONY UŚMIECHU 
 
SPOSÓB WYKONANIA : 
1 . BRATA I SIOSTRĘ ZAANGA-
ŻOWAĆ W UBIERANIE CHOINKI 
2 . TATĘ ZMUSIĆ DO WYTRZE-
PANIA DYWANÓW 
3 . MAMIE I BABCI POMÓC          
W PRZYGOTOWANIU ŚWIĄ-
TECZNEJ WIECZERZY 
4 . DZIADKOWI TOWARZYSZYĆ 
W PRZYGOTOWANIU SZOPKI 
 
SPOSÓB ŚWIĘTOWANIA 
☺ Wszystkich obdarzać szczerym 
uśmiechem. 
☺ Być życzliwym i pomagać rodzi-
com. 
☺ Zamienić siedzenie przed kom-
puterem na wspólne kolędowanie. 
☺ Pilota od telewizora dać bałwa-

nowi do zabawy. 

Pani pyta Jasia , który z pre-
zentów  otrzymanych na 
gwiazdkę podobał mu się 
najbardziej? 
-Jasne, że trąbka! Odpowia-
da Jaś. 
Tatuś codziennie 
daje mi 10 zł, żebym na niej 
nie grał. 

J.G. 

Str. 13           TYSIĄCLATKA 

Sonda...Sonda...Sonda... 

 

Klasa 06 Klasa I Klasa II Klasa III 

-pojazdy-16 
-piłki – 9 
- pistolet-6 
-lalka-6 
-wózek-5 
Poza tym dzieci 

wymieniły: miś, 

książka, skakan-

ka, korale, tabli-

ca, paletki, de-

skorolka, pral-

ka. 
  
  
  

-lalka-11 
-interaktywny 

pies-9 
-klocki lego-8 
-pamiętnik-4 
-książka-4 
-głowa do styli-

zacji-3 
-domek dla 

lalek-3 
Poza tym dzieci 

wymieniły: pły-

ty, ubrania, gry, 

miś, mapa do 

tańczenia. 

-lalka-10 
-gra- 10 
-książka-6 
-lalka-4 
-paletki-3 
-internet-3 
-laptop-3 
-słodycze-3 
Poza tym dzieci 

wymieniły: 

piórnik, miś, 

płyty, zegarek, 

klocki, ciężarki. 
  

-MP3, 4 -9 
- gry-6 
-High School 
Musical -6 
-komputer, 
laptop-5 
- lalka-4 
-puzzle-3 
-samochód-3 
-ubranie-3 
Poza tym dzieci 

wymieni-

ły :książka, gitara, 

aparat cyfrowy, 

rybki, komórka, 

sanki, żeby dzieci 

z Afryki miały co 

jeść, paletki. 
  

Klasa IV Klasa V Klasa VI 

-samochód-
6 
-gry-6 
-piłka-4 
-paletki-4 
-ubranie-3 
-książka-3 
-karty-4 
-komputer-3 
-bilet na Eu-
ro-2 
Poza tym dzieci 

wymieni-

ły:MP3, lalka, 

kolczyki, mapę 

do tańca, ko-

smetyki, aparat, 

komórką, model 

do sklejania. 
  
  

-słodycze-10 
-MP4 - 5 
-ubrania-4 
-piłka-4 
-komórka-4 
-komputer-3 
Poza tym dzieci 

wymieniły: ró-

zga, puzzle, mu-

sical, zdrowie 

dla rodziny, 

paletki, samo-

chód, klocki 

lego, motor, 

pieniądze, ko-

smetyki. 
  

-słodycze-7 
-MP4-7 
-laptop, 
komputer-5 
-zdrowie dla 
rodziny-4 
-rolki-3 
-gry-3 
-skuter-3 
Poza tym dzieci 

wymieniły: ko-

mórka, kot, zło-

to, spokój w 

rodzinie, pokój 

na świecie, le-

go, aparat, żeby 

w szkole mnie 

nie zaczepiali, , 

żeby wszyscy 

byli dobrzy, 

pieniądze. 
  

Z ŻYCIA SZKOŁY… Samorząd 

Uczniowski informuje 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Rok 
1 stycznia, według kalendarza gregoriańskiego pierwszy dzień Nowego Roku. 

Święto obchodzone wspólnie na całym świecie w krajach stosujących kalendarz 

gregoriański. W większości państw jest to dzień wolny od pracy. 

Zwyczaje 

Przywitanie Nowego Roku jest ściśle powiązane z pożegnaniem starego w czasie 

Sylwestra. Nowy Rok witany jest zazwyczaj szampanem i sztucznymi ogniami. Zabawy związane z przywi-

taniem Nowego Roku organizowane są na całym świecie - najbardziej znane są zabawy noworoczne na Ti-

mes Square  w Nowym Jorku, Trafalgar Square w Londynie, Polach Elizejskich w Paryżu,  

oraz Sylwestrowo - Nowo Roczny bal w wiedeńskiej operze. Jednak nie wszyscy witają Nowy Rok 1 stycz-

nia.  Chińczycy np. obchodzą swój Chiński Nowy Rok w pierwszym kwartale roku gregoriańskiego organi-

zując huczne parady i marsze. 

Dzień Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

1 stycznia w kościele katolickim jest także jednym z tzw. świąt nakazanych (dni, poza niedzielami, w któ-

rych wierni powinni uczestniczyć w Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych) jest to Dzień 

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.                           Opracowały: Karolina Gałamaga, Magda Sobczuk kl. V 
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Z ŻYCIA SZKOŁY… Samorząd Uczniowski informuje 

 

KONKURS O POLSKIM HYMNIE  

NARODOWYM 

W listopadzie Samorząd Uczniowski przeprowadził        
w klasach IV – VI quiz o Polskim Hymnie Narodowym. 
W zestawie znalazło się 20 pytań dotyczących pieśni. 
Oto niektóre z pytań: 

- Gdzie znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego? 

- W którym roku powstał hymn? 

- Co to są tarabany? 

- Jakie imię żeńskie jest wspo-
mniane w hymnie? 

- Ile zwrotek ma pieśń? 

- Jakie inne pieśni kandydowały do rangi hymnu 
narodowego? 

Można było uzyskać 20 punktów. Poniższa tabe-
la przedstawia zestawienie uczniów z największą 
ilością punktów w poszczególnych klasach. 

KLASA MIEJSCE I – 
ilość punktów 

MIEJSCE II – 
ilość punktów 

MIEJSCE III 
– ilość punktów 

IV Michał Skrzypczak – 
15 p. 

Aleksandra Potocka 
– 13 p. 

Kamil Treska 
– 13 p. 

Maciej Przybyłowski 
– 13 p. 

Magdalena Chwedczuk 
– 11 p. 

V Szymon Gierełło 
– 12 p. 

Natalia Piotrowicz 
– 11 p. 

Jakub Konkol 
– 11 p. 

Izabela treska 
– 11 p. 

Norbert Budzyński 
– 10 p. 

Aleksandra Steciuk 
– 10 p. 

VI Bartłomiej Łochina 
- 16 p. 

Paulina Ignaciuk 
– 16 p. 

Monika Dylik 
– 14 p. 

Kinga Miszczuk 
– 14 p. 

Kamil Krasucki 
– 14 p. 

Jakub Romaniuk 
– 12 p. 

Jakub Demeszko 
– 12 p. 



Wszawy dołek to naj-

bardziej intrygujące 

miejsce w małym mia-

steczku Vastanvik! 

Właśnie tu do wesołe-

go miasteczka przy-

chodzą dwaj 11-letni 

przyjaciele: Rasmus     

i Pontus, aby zobaczyć 

światowej sławy poły-

kacza noży Alfreda. 

Jeszcze nie wiedzą        

o tym, że tu właśnie 

rozpoczyna się największa przygoda ich życia! 

Kiedy bowiem staną się mimowolnymi świadka-

mi zuchwałej kradzieży starych sreber, natych-

miast zapragną uratować ten bezcenny skarb. 

Przeczytaj tę książkę i stań się detektywem 

wszech czasów! 

Autor : Astryd Lindgren    „Rasmus, Pontus     

i pies Toker” 

     Peter Hatcher jest uczniem 

czwartej klasy. Największym 

jego problemem jest dwuipółlet-

ni braciszek Misiek. Peter jakoś 

sobie radzi, gdy w szkole Sheila 

mądrzy się często i mu dokucza. 

Nie przejmuje się także, że          

w domu mama każe mu ciągle 

szorować ręce i nie znosi zapa-

chu żółwia Śliniaka. Prawdziwe kłopoty ma z nie-

sfornym Miśkiem: mały niszczy mu prace domo-

we, a w restauracji rozsmarowuje jedzenie na ścia-

nie… Peter przełyka nawet to, że Misiek dostaje 

rolę w reklamie rowerków. Miarka się jednak 

przebiera, kiedy rozpieszczony braciszek… połyka 

Śliniaka! Szczęściem w tym nieszczęściu jest poja-

wienie w domu psa… Zółwia. 

Autor : Judy Blume    „Opowieści czwartoklasi-

sty” 

WARTO PRZECZYTAĆ!!! 

   Dziewięcioletni Rasmus         
z domu dziecka marzy, że 
znajdzie kogoś, kto go poko-
cha i ofiaruje mu prawdziwy, 
ciepły dom rodzinny. Pewne-
go szczególnie pechowego 
dnia nieszczęśliwy i samotny 
Rasmus podejmuje decyzję           
o ucieczce. Po nocy spędzonej 
w szopie spotyka włóczęgę 
Oskara. Razem wyruszają na wędrówkę. Czeka 
ich długa i niebezpieczna droga. Przeczytaj tę 
książkę, a docenisz swoich przyjaciół! 

 

Autor : Astrid Lindgren  „Rasmus  i włóczęga” 
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Koniec roku szkolnego 
już blisko. Wszystko 
wskazuje na to, że lato 
będzie całkiem zwyczaj-
ne. Piątka przyjaciół za-
mierza spędzić wakacje 
w swoim miasteczku. 
Czy nudne łowienie ryb     
w pobliskiej rzece może 
być początkiem fanta-
stycznych wydarzeń? 
Bohaterowie przeżywają niesamowite przy-
gody, odbywają przedziwne podróże w cza-
sie i przestrzeni, są światkami niecodzien-
nych wypadków, poznają tajemnice sprzed 
wieków… 

Autor: Beata Ostrowicka  „Niezwykłe 
wakacje”. 

      Każdego, kto chciałby przeczytać powyższe książki, serdecznie zapraszamy do szkolnej      

biblioteki . 

Opracowała: Kinga Miszczuk kl. VI i Paulina  Karwowska kl. V 



STYCZEŃ  

Jego imię pochodzi od wyrazu 
"stykać". Styka się przecież, czyli łą-
czy, stary rok       z Nowym Rokiem. Jest prze-
ważnie lodowaty,   a z mrozu lubi rzeźbić prze-
piękne białe kwiaty.  

Kiedy w styczniu deszcz leje, robi złe 
nadzieje. 

Styczeń mrozi - lipiec skwarem grozi. 

Bój się w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny.  

LUTY  

Dawno temu słowo "luty" po staropolsku ozna-
czało mroźny, srogi, okrutny, zły. To prawda, że 
potrafi być najzimniejszy i naj-
bardziej dokuczliwy ze 
wszystkich swoich braci. Jed-
nak gdy się ciepło ubierzecie, 
zaprasza was na zimowe harce 
lodowo - śniegowe.  

Idzie luty - włóż ciepłe buty. 

Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed nami.  

 

MARZEC  

Jego imię wywodzi się z języka łacińskiego.        
W starożytnym Rzymie był to miesiąc poświęco-
ny bogowi wojny - Marsowi. Mars minę miał 
marsową, czyli bardzo 
groźną. "Martius" w 
ł a c i n i e  o z n a c z a 
"miesiąc Marsa", czyli 
ten, w którym ta pla-
neta świeci najjaśniej. 
U nas jest zapowiedzią 
wiosennych dni.  

W marcu jak w garncu. 

Śnieg marcowy owocom niezdrowy.  

KWIECIEŃ  

Kwieci, czyli zdobi ziemię rozkwi-
tającymi pierwszymi wiosennymi 
kwiatami, które wywabia przed-
wcześnie ciepło promieni słonecz-

nych. Dawniej nazywano go łżykwiatem albo 
nawet zwodzikwiatem, bo te wczesne bukiety, 
które przynosi, zwodzą rychłym nadejściem 
cieplejszych dni.  

Kwiecień - plecień, bo przeplata trochę zimy, 

trochę lata.  

MAJ  

Miesiąc ten Rzymianie 
poświęcili bogini Mai, 
matki boga Merkurego. 
Wkraczał przystrojony 
kwiatami   i ziołami. Za-
czynał się czas radości całej przyrody (pełen 
radości, miły - to po łacinie "majus"). Od niego 
właśnie pożyczył sobie imię nasz piąty miesiąc 
ze słowikiem, miesiąc zakochanych.  

Grzmot w maju - znak urodzaju. 

Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha.  

CZERWIEC  

Nazwa tego miesiąca wiąże się z maleńkim 
owadem - czerwcem pol-
skim. Kiedyś właśnie             
w czerwcu zbierano jego po-
czwarki, suszono je na słoń-
cu i wyrabiano z nich czer-
wony barwnik - purpurę - 
do farbowania płótna. Nazwa może wywodzić 
się też stąd, że wylegają się wtedy czerwie - 
larwy pszczele, czyli potomstwo pszczół.  

W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da  

w darze.  
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Sekrety imion 12 braci, 
czyli skąd się wzięły 

nazwy miesięcy  



LIPIEC  

Wziął sobie imię od lip. Przecież kwitną one    
w tym czasie. Ich wspaniały zapach wabi 
pszczoły, które pracowicie 
zbierają lipowy nektar.  

W lipcu kłos się korzy, że 
niesie dar boży. 

Lipcowe upały - wrzesień 
doskonały. 

Lipiec - ostatek starej mąki wypiec.  

 

SIERPIEŃ  

Kiedyś na polach dzwoniły w tym czasie sierpy 
żniwne, którymi ścina-
no zboże. Dziś zastą-
piono je ogromnymi 
maszynami, ale sierpień 
pozostał sierpniem.  

Sierpień - lekarstwo od 
głodowych cierpień. 

Jeśli w sierpniu gorąco będzie, to zima  

w śniegu długo zasiędzie.  

WRZESIEŃ  

Dziewiąty brat zawdzięcza swoje imię fioleto-
wym wrzosom. 
Kwitną one w la-
sach, przypomina-
jąc, że rozpoczyna 
się złota polska je-
sień, z babim latem 
i malowniczymi 
chmurkami na nie-
bie.  

S k o r o  w r z e s i e ń ,  t o  j u ż  j e s i e ń . 

Gdy we wrześniu plucha - będzie zima sucha.  

 

PAŹDZIERNIK  

Paździerze to słoma z lnu i konopi, które już 
teraz rzadko się uprawia. Kiedyś, gdy więk-
szość ubrań tkało się z lnu, wielu ludzi zajmo-
wało się przerabianiem 
tej rośliny na płótno. 
Podczas tej przeróbki 
powstawały odpady lnu 
- paździerze. I właśnie  
o tej porze roku wszę-
dzie pełno było paź-
dzierzy. Jesienny wiatr 
roznosił je po świecie...  

Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroź-

na bywa zima.  

LISTOPAD  

Jego imię wywodzi się od 
liści opadających z drzew. 
Szeleszczą pod stopami, wi-
rują na wietrze albo fruną 
niesione silnym podmu-
chem zawiei. Dlaczego listo-
pad nie nazywa się deszczo-
pad, przecież najczęściej jest deszczowy?  

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. 

W listopadzie goło w sadzie.  

GRUDZIEŃ  

To miesiąc, w którym po raz pierwszy po-
rządnie zamarza ziemia. A w języku naszych 
przodków, Prasłowian, zamarznięta ziemia to 
gruda. Na pociechę ofiarowuje nam Święta 

Bożego Narodzenia.  

Grudzień - ziemię grudzi          
i izdebki studzi. 

Jak się grudzień zaczyna, ta-

ka będzie cała zima.  

J.G. 
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BĄDŹ OSTROŻNY 

MYŚL I PRZEWIDUJ 
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Nie idź po omacku, 

pośpiech często bywa 

przyczyną wypadków.  

Nie zapominaj o za-

mknięciu domu, nie 

przebiegaj przez 

jezdnię, spiesz się 

Idąc do szkoły uwa-

żaj na niebezpie-

czeństwa, prze-

chodź po pasach.  

Bądź nieufny, 

złodziej czai się 

wszędzie.  

Mów zawsze rodzi-

com dokąd idziesz, 

po zmroku nie wy-

chodź bez opieki 

dorosłych.  

Podczas zabawy na po-

dwórku unikaj przypad-

kowych znajomości z do-

rosłymi, nie przyjmuj od 

nich prezentów, nie ko-

rzystaj z propozycji prze-

jażdżki samochodem.  

Nie maluj po ścia-

nach, po klatkach, 

szanuj pracę innych.  

Bywają zabawy nie-

bezpieczne. Nie baw 

się niewypałami, fa-

jerwerkami, ogniem.  

Bądź ostrożny wobec 

zwierząt, nawet naj-

bardziej łagodne by-

wają niebezpieczne.  

Baw się w miejscach 

bezpiecznych, odda-

lonych od jezdni, pla-

ców budowy, wyko-

pów, miejsc opusz-

czonych.                 J.G. 
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