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Drodzy czytelnicy 

Mamy grudzień – na dworze pojawiają się pierwsze przymrozki. Każdy z nas w takich chwilach
najchętniej zawinąłby się w ciepły koc, przytulił do swojego ukochanego (psa lub kota) i zajął
się oglądaniem seriali na Netflix’ie. Ale szkoła nas rozgrzewa, a gazetka Batorynka robi to
najlepiej! 

Nie zapominamy oczywiście, że idą święta! Te najfajniejsze ze wszystkich świąt, kilka
wyjątkowych dni, na które większość z Nas czeka - Boże Narodzenie,  w naszej gazetce nie
sposób o nich nie napisać. 

Liczymy na to, że grudniowe wydanie przypadnie Wam do gustu.

Do zobaczenia już w Nowym Roku 2022!!!!

Redakcja :)
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Jest Taki Dzień (Czerwone Gitary)

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie
spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa ptakom, ptaki drzewom
Tchnienie wiatru płatkom śniegu

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa 
w darze

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie
Noc igliwia zapach niesie

 
Rys. Marisia Kosińska 4b
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AKTUALNOŚCI

Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego
Narodzenia, niech na Twojej twarzy zaświeci
uśmiech, który odda płatki Twojego szczęścia,
by nikt nie był w tym dniu smutny, pocieszy
wszystkich w gorszym stanie, by płatki owe
nigdy nie zniknęły jak uśmiech z twojej twarzy
na  cały nowy rok.

Świateczne życzenia:

W te święta magiczne - życzenia ślę liczne.
Pachnących jodełek, z ogromem światełek.
Olbrzymich prezentów, od wesołych elfów.
Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka.

 

Tradycja składania sobie życzeń w okresie świąt Bożego Narodzenia w naszej kulturze była i wciąż
jest powszechna. To piękna, stara tradycja świadcząca o tym, że życzenia były traktowane jako
forma daru. Dawniej wierzono w sprawczą moc słowa.

Przygotowaliśmy dla Was propozycje życzeń świątecznych. Tutaj znajdziecie życzenia
bożonarodzeniowe, które idealnie sprawdzą się również w formie SMS-a. Wyślijcie w wigilię lub Boże
Narodzenie życzenia do bliskich. Na pewno w święta sprawią im radość.

 

Niech te święta będą dla Was
radosną uroczystością.
Zapowiedzią szczególnie głębokiego,
miłosierdzia Bożego.
Niech Bóg, którego macie w sercu,
prowadzi Was przez cienie i blaski.
Spokojnych świąt w ciepłym, rodzinnym
gronie życzy...

Pysznych pierników,
prezentów bez liku.
Dużo uśmiechów,
i mnóstwo grzechów!

Nikola Woźniak 7b

Życzę,
by Ci wszystko w duszy grało, 
by kłopotów było mało.
By wesołe było życie,
by się wiodło znakomicie.
Aby smaczny był opłatek
100 buziaków - na dodatek.
Byś w te święta miał
mnóstwo radości,
dużo gości i karpia bez ości!!!

Kolorowych bombeczek,
dużo aniołków i gwiazdeczek,
słodkiego lenistwa i błogiego oddechu od
codziennego pośpiechu.

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących
śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych
prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy
niż ten, który właśnie przemija.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, nie
połykaj z karpia ości, nie jedz bombek,
nie pal siana, jedz pierogi, lep bałwana, 
a w sylwestra baw się do rana!
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Prezenty na święta 

Święta Bożego Narodzenia są na stałe zakorzenione w naszej kulturze i w naszych obyczajach.
Wszyscy pamiętamy o dwunastu potrawach, pasterce, kolędach, opłatku, życzeniach, choince oraz 
o prezentach pod nią. 
Tradycja obdarowywania się prezentami jest najmłodszym ze świątecznych zwyczajów. 
W zależności od źródeł, początek tradycji datowany jest na koniec XVIII wieku lub początek XIX.
Zwyczaj powstał wśród bogatej arystokracji. Na początku prezentem było  jedzenie, później bywały
to pieniądze.
Przed XIX wiekiem jedynymi okazjami, podczas których wręczano prezenty były różnego rodzaju
obrzędy przejścia oraz zdarzenia graniczne. Na przykład przy ceremonii zaślubin lub po
narodzinach dziecka. 
Na szczęście w dzisiejszych czasach mamy o wiele więcej okazji, aby sprawić komuś radość
prezentem. Ale czy naprawdę potrzebujemy powodu, aby umilić komuś dzień? Jeżeli szukacie
inspiracji lub gotowych pomysłów na fajne prezenty na święta, to z chęcią Wam pomożemy!

Dla Mamy
-Krem Nivea Soft/krem
nawilżający
- Perfumy
- Portfel
-Biżuteria (można zrobić
nawet własną)
- Kwiatek
- Kosmetyki

 Dla Taty
- Ozdobę do auta
- Krawat
- Breloczek
- Perfumy
- Kubek
- Szalik
-Mała skrzyneczka na narzędzia
- Koszulkę

 

Oto kilka pomysłów:

Dla Siostry
- Książka
- Zakładka
- Zniszcz ten dziennik
- Planer
- Karteczki
- Bidon
- Lampka
- Koc

 
 

Dla Brata
- Piłkę
- Gitarę
- Książkę
- Szalik
- Breloczek
- Bluzę

Dla pupila też coś się znajdzie
- Zabawka
- Przekąski
- Legowisko
- Ubranko
- Nowa smycz / obroża

Nikola Woźniak 7b

https://www.wyjatkowyprezent.pl/pomysl-na-prezent/prezenty-na-swieta/
https://www.wyjatkowyprezent.pl/pomysl-na-prezent/prezenty-na-swieta/
https://www.wyjatkowyprezent.pl/pomysl-na-prezent/prezenty-na-swieta/
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Prezenty na święta 

Aby, komuś kupić lub zrobić prezent, trzeba dowiedzieć się, co dana osoba lubi. Jeżeli jednak nie
jest  to wiadome, to tutaj znajdziesz pomysły na jakieś fajne niedrogie prezenty:

1.     Torba
Torba może być jakakolwiek: szmaciana, na ramię, mała, duża itd. Każdemu  może się ona przydać, 
a jak do tego dodamy jakiś ładny wzór, lub jeśli będzie w ulubionym kolorze tej osoby, to prezent na
pewno będzie idealny.

2.     Lampka
Tak samo jak z torbą, istnieje wiele rodzajów lampek. Tutaj również możecie coś fajnego znaleźć  np. l
świecące w ładnych kolorach, o ciekawym kształcie oraz w dobrej cenie.

3.     Książka
Mimo, że czytanie książek może zabrzmieć dla niektórych “nudno”, to tak naprawdę dla wielu jest to
bardzo przyjemne i interesujące. Oczywiście przed kupnem książki polecam przeczytać
streszczenie, aby dowiedzieć się o czym mniej więcej jest.

4.     Słodycze
Wiadome jest, że niektórzy za nimi nie przepadają, lecz istnieje wiele osób, którym bardzo one
smakują. Dlatego często najlepszym podarunkiem są różne słodkości. Tutaj natomiast polecam
upewnić się, na co dana osoba jest uczulona.

 
Michalina Sobkowicz 7b
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Mikołajki w Naszej Szkole

6 grudnia w szkole gościliśmy Mikołaja, który częstował uczniów słodkościami. 
Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie cukierków.

Samorząd Uczniowski

6 XII- Mikołajki w świetlicy szkolnej dzieci brały udział w warsztatach pt ,, Lampiony z wosku ".W tym
roku podczas Mikołajek robiliśmy świąteczne kartki i ozdoby. Wspólnie z dziećmi zmieniliśmy wystrój
pomieszczeń. Był też słodki poczęstunek. Dziękujemy, za magicznie spędzony czas i czekamy na
więcej takich chwil.

Świetlica szkolna
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Mikołajki w różnych klasach

Klasa 4b pod choinką  znalazła
czekoladki, a później wybrali się do kina
na film "Nasze magiczne Encanto". 

Ani Mkhoyan 4b

Klasa 6a oprócz słodkich Mikołajek
obchodziła również Święto pizzy,
które przypada na 6 grudnia.

Sylwia Potocka 6a

Klasa 7b  w Mikołajki wybrała się na 
2 seanse filmowe "Chłopiec z chmur",
oraz  na seans "Magiczne święta Kacpra 
i Emmy".

Michalina Sobkowicz 7b

Większość klas w mikołajki wręczyło sobie nawzajem upominki  za wcześniej ustaloną kwotę. 



W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim konkursie "Szkoła Otwarta na
Wielokulturowość". Naszym celem jest otrzymanie tytułu i certyfikatu "Szkoła Otwarta na
Wielokulturowość". W ramach realizacji zadań konkursowych zostaną przeprowadzone pogadanki 
z dziećmi na temat różnych kultur wraz z nauką podstawowych zwrotów w różnych językach,
zostanie opracowana tablica dobrego wychowania - czyli wskazówki jak odnosić się do
obcokrajowców i wiele innych ciekawych zadań konkursowych. 
Zachęcamy wszystkich do zaangażowania. 

Zespół ds. Cudzoziemców. 
Kamila Srebrzyńska-Bukrejewska

We wrześniu Biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na : 
- Najbardziej zaczytana klasę 
- Najbardziej zaczytanego ucznia 

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 
Najbardziej zaczytana KLASA w klasach 2-3 
To Klasa 3B 
Najbardziej Zaczytany UCZEŃ w klasach 2-3 
Patryk Sasiński 3b 

Najbardziej zaczytana KLASA w klasach 4-8 
 To Klasa 4B 
Najbardziej Zaczytany UCZEŃ w klasach 4-8 
Szostak Przemek klasa 7e 
 
Zwycięskie klasy dostały nagrodę w postaci kalendarzy adwentowych ufundowanych przez 
Radę Rodziców.   
Dziękujemy i Gratulujemy Zwycięzcom 
  
PS: Pamiętajcie, że konkurs trwa cały rok więc pod koniec  następnego  semestru każda klasa ma
szansę wygrać.  
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"Szkoła Otwarta na Wielokulturowość"

Najbardziej zaczytana klasa i uczeń



KĄCIK SMAKU
Szarlotka

Składniki
1 kg jabłek champion
3 szklanki mąki
3/4 szklanki cukru
1 cukier waniliowy
2 łyżeczki proszku do pieczenia
4 jajka
1 kostka margaryny
Cynamon

Na samym początku!
Zetrzeć jabłka na tarce o grubych oczkach, następnie gotować 5 min w garnku i odstawić by ostygły

Co następnie?
Najpierw dodajemy mąkę, potem proszek do pieczenia, cukier waniliowy, 2 łyżki cukru, całą margarynę
(25g), 4 żółtka, następnie zagniatamy ciasto, dzielimy  ciasto na pół, jedną połówkę wykładamy na
blachę, a 2 mrozimy w zamrażalce. Na wyłożone ciasto dadajemy, jabłka które wcześniej
przygotowałaś/eś, posypujemy cynamonem, ubijamy pianę z jajek z resztką cukru i wykładamy ją na
jabłka z cynamonem, następnie wyjmujemy zamrożone ciasto i trzemy je  na tarce o grubych oczkach,  
na samym końcu pieczemy przez 60 minut w temperaturze 180°C.

Nikola Woźniak 7b

str.7

rys. Nikola Woźniak 7b

KĄCIK SPORTOWY
Brąz dla Dziewcząt
Reprezentacja dziewcząt Szkoły Podstawowej Nr 73 w kat. młodzież (kl. 7-8)
na LV Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży zajęła  3 miejsce w unihokeju jest to kolejny medal 
i sukces naszego zespołu.
W Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży rokrocznie uczestniczą najlepsze zespoły z wszystkich dzielnic
Warszawy.
Gratulujemy!



Rolls - Royce

· Rolls - Royce to brytyjski producent ultraluksusowych samochodów osobowych, założony w 1906 roku
przez Henry’ego Royce’a i Charlesa Stewarda Rollsa. Obecnie marka ta należy do niemieckiego koncernu
BMW.
· Pierwszy był model 10 hp z roku 1904. Sir Henry Royce w swoim pierwszym dziele umieścił dwucylindrowy
silnik o pojemności 1.8 litra. Samochód rozpędzał się do 63 km/h. Wyprodukowano tylko 18 sztuk. Do
dzisiaj przetrwały 4 premierowe Rollsy, jeden z nich należy do brytyjskiego muzeum i można go podziwiać 
w Manchesterze.
· Rolls - Royce działa już od ponad 115 lat. Mimo wszystko jednak, aż 3/4 spośród wszystkich
wyprodukowanych przez nią pojazdów nadal pozostaje w użytku. Samochodu te są uważane za najbardziej
trwałej i najmniej awaryjne na świecie.
· Mianem najdroższego auta na świecie może poszczycić się Rolls - Royce Sweptail, który powstał na
specjalne zamówienie. Budowa samochodu trwała aż 4 lata, samochód jest wart ok. 12,8 milionów
dolarów.
· Znakiem rozpoznawczym Rolsów jest figurka Spirit of Ecstasy (Latająca Dama), położona na masce
samochodu. to pochylona kobieta z rozwianym przez pęd powietrza ubraniem.
· Najbardziej luksusowym modelem Rollsa jest seria Phantom. Jako jedyny samochód na świecie spełnia
wymogi homologacyjne obowiązujące w każdym kraju. Dwa takie modele posiada Królowa Elżbiety II.
Królowa dostała od Rolls-Royce pierwszego Phantoma wersję IV, jakiego w ogóle wyprodukowano.
· Marka Rolls – Royce przygotowała specjalny kurs dla szoferów, samochody te wymagają specjalnego
doświadczenia za kierownicą.
· Jeden z hinduskich królów wykorzystywał Rolls – Royce jako śmieciarki. W londyńskim salonie sprzedaży
aut jeden ze sprzedawców potraktował króla nieuprzejmie, uznając, że nie stać go na taki pojazd.
Rozzłoszczony król nabył wtedy kilka Rollsów i wysłał je do Indii, żeby służyły do jako śmieciarki 
i samochody do zamiatania ulic.
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KĄCIK MOTORYZACYJNY

Mateusz Marszałek  5b



KĄCIK MODY
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Najmodniejsze kurtki zimowe. Trendy 2021/2022

 W sklepach można znaleźć wiele ciepłych zimowych kurtek. Są dostępne 
w wielu fasonach i szyte z różnych materiałów, dlatego łatwo znaleźć coś dla siebie. 

Kurtki pikowane

Kurtki z charakterystycznymi przeszyciami są  w zimowych kolekcjach co roku. 
W tym sezonie  szczególnie często pojawiają się na wybiegach mody.
Kurtka pikowana dobrze sprawdzi się na co dzień, jest to podstawa zimowego stylu casualowego
(swobodnego). Pikowania są  w różnych krojach. Dzięki temu łatwo można znaleźć pikowaną
kurtkę dla siebie.
                                                   
    
Kurtki z futerkiem

Sztuczne futro od kilku sezonów jest modne. Zimą sprawdzi się przede wszystkim jako efektowny
dodatek –  wygląda świetnie zwłaszcza naszyte wokół kaptura ale również takie futerko  ma  aspekt
praktyczny –  dobrze chroni twarz i szyję przed zimowym chłodem.

Ani Mkhoyan 4b

                                                                                



 Witam! 

Dzisiaj mowa o łasicy białej. Łasica jest najmniejszym ssakiem drapieżnym w Europie.  Jej ciało
osiąga od 12 do 26 cm, ogon osiąga od 2 do 6 cm, waga  od 3 do aż 250 gramów. Ssak ten ma również
długi i niezwykle gibki tułów, krótkie nogi o owłosionych stopach oraz bardzo krótki ogon. Ma
niewielką głowę z małymi zaokrąglonymi uszami.
Latem powierzchnia ciała i ogon są jednolicie rudobrązowe, a spód ciała jest biały. Na pyszczku
mogą występować małe białe plamki, a na brzuchu większe brązowe, których kształt 
i rozmieszczenie są charakterystyczne dla poszczególnych osobników. 

Łasice żyją na brzegach lasów, pola uprawne, zarośla w śród łąk, parkach, a co ciekawe na
cmentarzach, ale co równie ciekawe nie unika sąsiedztwa wsi i miast. Łasica jest głównym mięsożercą.
Ciąża u łasicy nie jest przedłużona tak jak u innych łasicowatych, trwa ok. 5 tygodni. Młode w liczbie
od 4 do 10 przychodzą na świat w gnieździe wyścielonym trawą i liśćmi. Samica starannie opiekuje się
młodymi, które otwierają oczy po ok. 3 tygodniach, a ssą do 12 tygodni. Jednak już po 8 tygodniach
potrafią samodzielnie zabijać zdobycz. Samice osiągają dojrzałość płciową po 9 miesiącach życia (do
tego czasu rozstają się już z matką). Samce są dużo większe od samic. Łasice żyją 3 -7 lat.

Do zobaczenia!
Sylwia Potocka 6a
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Świat zwierząt z Sylwią

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/lasica-opis-wystepowanie-i-zdjecia-zwierze-lasica-ciekawostki,24087.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/ssaki
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/drapiezne
https://www.ekologia.pl/pogoda/europa/
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/charakterystyka
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/osobnik
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ciaza
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/lasicowate
https://www.ekologia.pl/pogoda/swiat/
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/trawy
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/liscie
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/oko
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/plec
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zycie


 Kolejny rozdział  powieści "Koderzy Materii" autorstwa Igora Zwierzchowskkiego 6b, 
Zapraszamy do lektury!

 Chapter 2
True

A teraz wam wyjaśnię o co ogólnie chodzi i jak poznałem mojego prawdziwego ojca, Fenixa.
Zaczęło się od tego, że pewnego razu u mnie przed domem stanął dziwny czarny samochód. Miał na
sobie logo czerwonego Y w czarnym z białymi skośnymi liniami koła. A wtedy moja mama spanikowała 
i powiedziała:
- Znaleźli nas. Synku muszę wyjawić ci prawdę. Nie bez powodu od małego znałeś się na komputerach,
jesteś „Koderem Materii”, a twój prawdziwy tata to nie Mirek. Jest nim koder materii o imieniu Fenix.
- Co takiego? – zdziwiłem się.
- Musimy się śpieszyć, nie mam czasu Ci wyjaśniać, chodź za mną do tajnego przejścia – powiedziała 
w pośpiechu mama biorąc mnie za rękę.
A wtedy poprowadziła mnie do lodówki i wybiła rytm piosenki „Psy - Gangnam Style” na przycisku do
podawania lodu. Wtedy drzwiczki lodówki otworzyły się, jedzenie zjechało na dół, a tylna ściana ustąpiła 
i ukazała schody. Naprawdę się zdziwiłem, a mama wzięła telefon i wybrała jakiś numer, a potem po
prostu powiedziała:
- Y.
Po 15 sekundach głos w telefonie odpowiedział.
- Już jestem na dole.
- Chodź – powiedziała mama.
- Tam na dół do ciemnego, strasznego i nieznajomego tunelu? – zapytałem. – Piszę się na to.
Więc poszedłem za mamą. Zaczęliśmy schodzić po schodach, na głębokości około jednego piętra, schody
znów zaczęły się piąć w górę. Kiedy wyszliśmy na powierzchnię przez drzwi, które otwierały się tylko 
z wewnątrz, okazało się, że znajdujemy się dwie przecznice dalej od naszego domu, chociaż na dole
wydawało mi się, że przeszedłem tylko pod dwoma budynkami, a nie przecznicami. Obróciłem się
 i popatrzyłem na drzwi, ale zobaczyłem tylko gołą ścianę, przyjrzałem się i zauważyłem prawie
niewidoczną szczelinę w kształcie drzwi. Nagle odezwał się dziwnie znajomy głos. Obróciłem się 
i zobaczyłem wysokiego mężczyznę.
- Cześć, synu – powiedział nieznajomy – bardzo urosłeś przez 10 lat, masz już aż 13. To ja, Fenix, twój
prawdziwy tata.
- Gdzie byłeś przez 10 lat, skoro jesteś moim tatą?! – zapytałem oburzony.
- Jeśli bym był z tobą to już dawno byśmy byli martwi – powiedział ze smutkiem Fenix – musiałem cię
chronić, cały czas puszczałem fałszywe tropy, ale teraz świat jest w niebezpieczeństwie, a ty jesteś dla
niego jedynym ratunkiem. Teraz muszę cię zawieść do chronionej prawami administratora bazy 
i jednocześnie uczelni X, musimy się śpieszyć, hakerzy już przeczesują twoje mieszkanie.
Więc, myśląc o swoim drogocennym życiu, wsiadłem do auta Fenixa. Wtedy Fenix uruchomił silnik i dał
pełny gaz. Po pięciu minutach jazdy w lusterku pokazał się ten sam czarny van, dlatego  się
przestraszyłem, więc powiedziałem:
- Tato mamy ogon.
- spodziewałem się tego – odpowiedział Fenix – nie będą strzelać, będą używać konsoli, w skrócie będą
włazić do naszego kodu i wprowadzać błędy, ale po to aby w niego wleźć muszą nas znaleźć w plikach
świata, więc musimy się przenosić z folderu do folderu.
Fenix dał gaz do dechy i cały czas jakoś skręcał. Kiedy wyjrzałem przez szybę zobaczyłem na ziemi
zamiast kamieni i znaków, złote monety z jakimiś numerami. Zrozumiałem, że coś z uszkodzonym kodem
zamienia się na monetę z numerem błędu. W skrócie moje życie całkowicie się zmieniło od tego
momentu. Po 5 minutach jazdy zauważyłem przed sobą ogromną literę X ze szklanymi ścianami
wysokości chyba 50 pięter otoczoną jakimś niebieskim polem. Kiedy przejechałem przez pole (chyba
ochronne) to nic się nie stało, ale kiedy się obróciłem, zobaczyłem, że van, który nas gonił rozbił się o to
pole. Tak znalazłem się w bazie i jednocześnie uczelni chronionej prawami administratora X.
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Strefa Humoru

Rys. Marisia Kosińska 4b Sylwia Potocka 6a

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią 
u dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed
łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił 
w płucach woła głośno: - Modlę się o nowy
rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę
się o nowy odtwarzacz dvd... Starszy brat pochylił
się i szturchnął go mówiąc: - Dlaczego tak
krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. Na to chłopiec: -
Nie, ale babcia jest.

 

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja:
"Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę
Cię, przynieś mi rower górski i klocki Lego."
Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący
przeczytała pocztówkę Jasia. Zrobiło jej się
smutno i pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy
postanowili zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli
się na klocki Lego i wysłali mu je w paczce. Po
świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list od
Jasia:
- "Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie
ukradli na poczcie."

Małgosia pyta mamę:
- Czy w tym roku św. Mikołaj przyniesie
mi nową lalkę?
- Przecież lalka, którą masz, jest prawie
nowa!
- Co z tego? W zeszłym roku ja też
byłam prawie nowa, ale pomimo to
bocian przyniósł mi nową siostrzyczkę!

Przedszkolak pyta kolegę:
– Co dostałeś na gwiazdkę?
– Trąbkę.
– Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty?
– Ale to jest superprezent. Dzięki niemu
zarabiam codziennie 10 złotych.
– W jaki sposób?
– Tata mi płaci, żebym przestał trąbić.

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod
choinkę.
- Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić
przyjemność, to popraw swoją jedynkę 
z matematyki.
- Za późno mamusiu. Już ci kupiłem perfumy!
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Powiększona Strefa Humoru 
 na specjalne życzenie czytelników

Do rodziny Pinokia przyszedł Mikołaj.
Rozdał wszystkim w domu prezenty 
i rozmawia z Pinokiem, który ma bardzo
niepewną minę:
– O... widzę, że nie cieszysz się z tego
zwierzątka, które ci podarowałem?
– Bo ja chciałem pieska albo kotka –
odpowiada płaczliwym głosem Pinokio.
– Niestety, zabrakło piesków 
i kotków. Zresztą, inne dzieci też ich nie
dostały – wyjaśnia Mikołaj.
– W porządku, tylko że ja się boję tego
bobra.

Rozmawia dwóch przedszkolaków:
- Czy masz już choinkę?
- Mam, ale sztuczną.
- A święty Mikołaj był już u ciebie?
- Był, ale też sztuczny.

Mama oznajmia Jasiowi:
- Dzisiejszej nocy święty Mikołaj
przyniósł ci w prezencie siostrzyczkę.
Czy chcesz ją zobaczyć?
- Nie - odpowiada Jaś - wolę zobaczyć
tego Mikołaja!

Fąfara pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj
przyniósł ci dwa komplety kolejki
elektrycznej?
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy tatuś jest
w domu.

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje
prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu
jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za
prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. -
Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.

Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą
trzymając w ręku wędkę. Podchodzi do
niego Jaś i pyta:
- Łowi pan ryby?
- Nie, prezenty.

Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki
świeżuteńkich kości, to jeszcze ludzkim
głosem będę mógł powiedzieć swojemu
panu, co o nim myślę!
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Do REDAKCJI 
(czyli listy prośby, pytania) 

Zależy nam na jak najlepszej współpracy z Wami, czyli czytelnikami. Bardzo prosimy przysyłajcie swoje
: listy, prośby, pytania  oraz opinie na temat naszej gazetki. Liczymy na Wasze ciekawe pomysły. 
  
Zachęcamy też do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani dziennikarstwem, pisaniem
tekstów, mają jakieś pasje, którymi chcieliby się podzielić oraz osoby uzdolnione plastycznie.


