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Od redakcji 
Witajcie na przełomie listopada i grudnia! Usiądźcie wygodnie na kanapie 

i zaczytujcie się w nowych NEWSach! Przygotowaliśmy dla WAS kolejny 

numer e-gazetki szkolnej. Tym razem wspólnie poszukamy MIKOŁAJA. 

Czytajcie, rozwiązujcie łamigłówki i przysyłajcie odpowiedzi do nas. 

„Niepytajki” czekają!!!!  

 

Mikołaj zgubił worek z prezentami. Pomocy! 

 



Kartka z kalendarza 
 

1 listopada – Wszystkich Świętych 
2 listopada – Dzień Zaduszny 

3 listopada – Święto Myśliwych 
5 listopada – Dzień postaci z Bajek 

7 listopada – Dzień Kotleta Schabowego 
9 listopada – Europejski Dzień Wynalazcy 

10 listopada – Dzień Jeża, Dzień Młodzieży 
11 listopada – Narodowy Dzień Niepodległości 
13 listopada – Dzień Placków Ziemniaczanych 

14 listopada – Dzień Wyznawania Miłości 
16 listopada – Dzień Tolerancji 

20 listopada – Dzień Praw Dziecka 
21 listopada –  Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

22 listopada – Dzień Kredki 
25 listopada – Dzień Pluszowego Misia 

28 listopad – Dzień Pocałunku 
29 listopada – Andrzejki 

30 listopada – Dzień Białych Skarpetek 
3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych 

4 grudnia – Dzień Górnika 
6 grudnia- Mikołaja 

 
  

 
 

Trochę deszczu, trochę śniegu! 



 
 

Ewakuacja szkoły 22 czerwca 2005r 
 

 Tego dnia  w kuchni w naszej szkole wybucha pożar. Ogień 

szybko ogarnia całe pomieszczenie. Dym zaczyna wydobywać się 

na zewnątrz. Zaalarmowani uczniowie szybko i sprawnie 

opuszczają budynek. Przyjeżdżają wozy strażackie. Szybko 

okazuje się, że ktoś został uwięziony w zadymionym budynku. 

Grupa strażaków rusza do akcji. Po chwili strażacy wynoszą z 

budynku dziewczynkę na noszach. Na szczęcie jest przytomna. 

Wszystko kończy się dobrze. Okazuje się, że to tylko ćwiczenia!!! 

 

Po przeprowadzonej próbnej akcji, komendant Mirosław Melcer 

spotkał się z uczniami, by  omówić jak należy zachować się w 

sytuacji niebezpiecznej z naciskiem na zbliżające się wakacje. 

 

Uff!!! To tylko próbna ewakuacja! 

 

 
 

Szczegółowo o zdarzeniu można przeczytać w kronice 

szkolnej. 

 

 



REBUSOMANIAK 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Na tropie Mikołaja 
 
W zdaniach ukryły się mikołaje.  Znajdź je! 
 

Za śladami koła jest łatwiej podążać w gęstą mgłę. 
 

Ten kto zmieni mi koła jest prawdziwym fachowcem. 
 
 

 
 

  

Zagadki dla dociekliwych  
1. Jeśli po śniadaniu jest zupa, po zupie przerwa,  po 
przerwie śruba, a wczoraj był czwartek. ta jaki dzień 
tygodnia będzie za 2 dni??? 

 
2. On jedenasty jest w kolejce, w której stoi 
dwanaście miesięcy.    

 
 



Jeszcze trochę o Dniu Życzliwości 
21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i 
Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego 
święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych z 1973r., kiedy to dwaj bracia 
Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na konflikt zbrojny 
pomiędzy Egiptem a Izraelem. Chcieli pokazać światu, iż walka i zawiść 
szkodzą, a nie budują. Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać 
rządzących do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy.  

Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego 
celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość oraz wzbudzenie w 
nich pozytywnych emocji. 

 

 
 
 

Warte zapamiętania!!!! 
 

 

„ Hamuj, bracie ze słowami, które mogą kogoś 
zranić.” 

„Każda minuta spóźnienia wymaga 
przeproszenia.” 

„Kiedy ktoś mówi słuchaj cierpliwie, potem 
odpowiedz w miarę życzliwie.”  

„Kulturalnych ludzi zapukanie w drzwi nie trudzi.” 
„Każdy ma swoje tajemnice. Wszystkie szanuj 

należycie!” 



    
 
 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, który 
jest bardzo trudny dla wszystkich zwierząt a szczególnie 
tych słabych, chorych i porzuconych zapraszamy Was do 
wzięcia udziału we wspólnej  zbiórce karmy dla 
podopiecznych schroniska w Cieszynie.  Karmy suche i w 
puszkach  dla psów i kotów prosimy przynosić do świetlicy 
szkolnej do 11 grudnia!!!!!!!! . 
Za przyłączenie się do akcji serdecznie dziękujemy!     
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