
„GAZETKA 
DZYŃ DZYŃ DZYŃ” 

Wydanie I 
z okazji  

Świąt Bożego 
Narodzenia 

Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki, 
śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki. 
Świętą noc złocista gwiazda opromienia. 

Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia. 
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym. 

Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym. 
 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu,  

Obsłudze i całej Społeczności Szkolnej 
 

Życzy 
                                                                 Redakcja 

Cześć  Koleżanki i Koledzy!!!! 
 

Przeczytajcie specjalny, świąteczny numer 
dla  Was!!! 

 
Znajdziecie w nim porady, opowiadania i dziennikar-
skie różności, których autorami są Wasze koleżanki. 

 



„Opowieść wigilijna” 
 

Był sobie pewien chłopiec o imieniu Bartek. Był bardzo nie-
grzeczny. Bił kolegów, przezywał ich, kradł i psuł. Dla rodzi-
ców i starszej siostry też był niemiły. Na przykład: nie słu-
chał ich, albo jak się obraził, to przez kolka dni nie odzywał 
się. W sąsiedztwie mieszkała bardzo chora dziewczynka. Na 

imię miała Zuzia. Bartek robił jej psikusy i kawały.  
Nadchodziły święta Bożego Narodzenia. Pewnej nocy chłop-
cu przyśniło się, że to on jest bardzo chory, a ktoś robi mu 
przykrość. Na następny dzień postanowił, że się poprawi. 

Już nie będzie psocił i dla wszystkich będzie miły.  
Nazajutrz była wigilia. Rano - szybko poszedł do sklepu i ku-

pił prezenty. Dla Zuzi kupił coś, o czym zawsze marzyła - 
małego pieska. Wszystkich przeprosił, a na gwiazdkę, za-

miast rózgi, dostał śliczny tor wyścigowy. 
Joanna Kaleta  

Kl. III 

Czy wiecie, że wśród Was są młodzi poeci??? 
 

Oto nastrojowy wiersz , o takiej zimie jakiej marzycie, Waszej 
koleżanki Agaty Hernik z kl. II 

 
 

„Przyszła zima,  
pada śnieg,  

biało jest i mroźno. 
 

Na ulicach nastrój świąt,  
bajecznie błyszczy noc. 

 
W wigilijną Świętą Noc mały Jezus rodzi się. 

 
Dziś szczęśliwi wszyscy są!! 

Agata Hernik kl. II 

Przed każdą zabawą karnawałową martwicie się i denerwujecie za kogo lub w co się przebrać?  
Angelika Kaczkowska z kl. II i Aleksandra Kostka z kl. III spróbują Wam pomóc. 

Zbliża się czas karnawału, w którym potrzebne będą koloro-
we stroje i kosmetyki.  

Dziewczynki mogą przebrać się za: 
księżniczki, wróżki, czarownice, motylki, cyganki, czerwone-

go kapturka. 
Chłopcy założą stroje: 

czarnoksiężnika, Zorro, kowboja, Batmana, Spidermana. 
Stroje uszyją nam nasze kochane mamy i babcie. 

Do każdego stroju potrzebne będą odpowiednie kosmetyki, 
cekiny i brokaty. 

Odpowiednimi kosmetykami dla dziewczynek będą: 
szminki, tusze do rzęs i brwi, lakier do paznokci, cekiny na policzki, 

brokat na włosy. 
Księżniczki mogą założyć błyszczące naszyjniki, kolczyki, klipsy. 

Cygankom przydadzą się kolorowe korale, dwie obręcze na ręce i do 
uszu. 

Dla przebranych chłopców w strój indianina potrzebne będą: 
Kolorowe kredki do twarzy. 

Do stroju czarnoksiężnika potrzebna będzie czarna kredka. 
 

 

 

 


