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Kolorowanka dla najmłodszych 
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Rozmowy (nie) poważne 

Z czym kojarzy ci się słowo ,,Sylwester”? 
 

 
Oskar Krzywy, kl. IIb 

Mnie kojarzy się z 
fajerwerkami oraz z wujkiem 
Sylwkiem, którego bardzo 
lubię. 

 
Oliwia Liberacka kl. III 

Mnie sylwester kojarzy się z 
kolorowymi światełkami, bo 
zawsze ubieram nimi pokój, 
czuję się wtedy jak 
księżniczka na balu. 

 
Maciej Owczarz kl. III 

Mnie się kojarzy z świetną 
zabawą oraz z fajerwerkami. 

 
Krystyna Wykrętowicz kl. II a 

Sylwester to dla mnie fajna 
impreza, ponieważ spotykamy 
się z rodziną . Każdy przynosi 
fajerwerki i dlatego o 
północy jest naprawdę super. 

 
Weronika Michalak kl. II a 

Mnie się kojarzy z fajną 
zabawą, ale zawsze trochę 
jest mi smutno, że odchodzi 
Stary Rok (szczególnie kiedy 
był dla mnie szczęśliwy).  

Opracowały: Wer@ , Jul@ 
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Noworoczna krzyżówka 
(Kupon konkursowy do dnia 20.12.11r. należy przekazać na ręce A. Sobczaka z klasy 
szóstej) 

     1.            
    2.             
   3.              
   4.              
      5.           
     6.            
7.                 
      8.           
    9.             
   10.              
  11.               
     12.            
   13.              
    14.             
   15.              
   16.              
     17.            

 

1. Ma 365 dni. 2. W nim prezenty. 

3. Mogą być Bożego Narodzenia. 4. Ostatni miesiąc roku. 

5. Między jesienią a wiosną. 6. Bąbelki  dla cieci. 

7. Głośne w sylwestra. 8. Cicha …. 

9. Zielona w domu i w lesie. 10. Mały Sylwester. 

11. Pod obrusem wigilijnym. 12. Najmilsze pod choinką. 

13. Kolega gwiazdora. 14. Mogą być świąteczne lub 

noworoczne. 

15. Trzyma zimą. 16. Pora przyjścia nowego roku. 

17. Wybija  północ.  

 

 
Opracował : Adi 

Imię i nazwisko …………………………………………………… 

Hasło ……………………………………………………………… 



Taczanowskie To i Owo strona 10 
 

Świąteczny humor 
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. Kupiłem ci już perfumy. 
 
Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi: 
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma dniami 
przebrał się za starego dziadka i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj! 
 
Przedszkolak pyta kolegę: 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę.  
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 
- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 
 
W wigilię Bożego Narodzenia Kowalscy słyszą u sąsiadów straszny hałas. Kowalska 
komentuje: 
- Albo synek Nowaków dostał na gwiazdkę bębenek, albo Nowak zaczął śpiewać 

kolędy.  
 
Przyjaciel pyta Nowaka:  
- Jak minęły święta?  
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potrawy. 
- Jakie?  
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycel 
po wiedeńsku z kapustą włoską.  
 

Pod koniec stycznia Nowak pyta spotkanego na ulicy kolegę:  
- Cóż to, Stefan, dopiero teraz choinkę niesiesz?  
- A no tak, bo na święta nie miałem pieniędzy, a teraz dostałem ją za 

darmo!  
 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 
- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych". 

Zebrały: Nika ^^ i Martu :) 
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Moje sylwestrowe plany – szkolne wywiady 

 
Krzysztof Działoszyński kl. V 

Wspólnie z rodzicami kupujemy fajerwerki 

i wszystkie wystrzelamy na naszej ulicy. 

Współczuję sąsiadom, ale to przecież 

sylwester. 

 
Roksana Sikora kl. VI 

Imprezowanie z fajnymi ludźmi i 

puszczanie fajerwerków. 

 
Dawid Majchrzak kl. V 

Sylwestra lubię spędzać z rodziną. O 

północy jest wesoło i głośno. 

 
Adrian Sobczak kl. VI 

Imprezowanie na Hawajach (może to 

marzenie kiedyś się spełni). 

 
Daria Pietrzak kl. IV 

Puszczanie fajerwerków o północy, 

oczywiście z rodzicami. Będzie szampan 

(dla nas, niestety Picolo). 

 
Kamila Banaszyńska kl. IV 

Dobra zabawa w gronie rodziny, koniecznie 

z fajerwerkami.  

Opracowały: Martu :) i Pauli:D 
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Sylwester dookoła świata 

 

Wielka Brytania 

 

Każdy z regionów Wielkiej Brytanii: Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna 

celebruje uroczyście Boże Narodzenie i Stary Rok. Najbardziej spektakularne 

powianie Nowego Roku odbywa się w Anglii. Kiedy w sylwestra w Londynie 

Big Ben wybija północ, nad Tamizą rozbłyskują fajerwerki, a 

miliony ludzi przychodzą obserwować ten wyjątkowy 

spektakl. 

 

Niemcy 

 

Sylwester w Berlinie, to największa w 

Europie impreza sylwestrowa ,,pod gwiazdami’’. Na scenach położonych na 

2-kilometrowej promenadzie, pomiędzy Bramą Brandenburską, a Kolumną 

Zwycięstwa, wielkiej plenerowej sali balowej, odbywają się w sylwestra 

występy zespołów muzycznych, znanych artystów i DJ-ów. O północy 

następuje kulminacja gigantycznego sylwestrowego pokazu sztucznych ogni, 

kanonada petard i huk korków od szampana. 

 

Hiszpania 

 

Również zimą Hiszpania ma wiele do zaoferowania. Spędzając sylwestra nad 

morzem można liczyć na ładną, ciepłą aurę i możliwość poleniuchowania na 

plaży, natomiast  narciarze mogą wybrać się na narty w jednym z kurortów 

w górach Pirenejach. 

 

Rosja 

 

Nowy Rok i sylwester w Rosji jest obchodzony bardziej uroczyście niż Boże 

Narodzenie. Wynika to z tego, że w prawosławnej tradycji Boże Narodzenia 

nigdy nie odgrywało takiej roli jak w Kościele Katolickim. Większość Rosjan 

wita Nowy Rok w gronie rodziny lub przyjaciół, przy choince i suto 

zastawionym stole. Właśnie wtedy nasi wschodni sąsiedzi składają sobie 

życzenia i obdarowują się prezentami. 
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Noworoczny horoskop 

 

Koziorożec 

Zostaniesz sławny i popularny w całej szkole, na co w zupełności 

sobie zasłużysz. Twoje szczęśliwe liczby to: 10 i 24. 

Wodnik 

Niestety, stracisz najlepszego przyjaciela. Dobra rada: 

trzymaj język za zębami. Szczęście przyniosą Ci liczby: 3 i 17. 

Ryby 

Trudny rok dla Ciebie. Weź się solidnie do nauki. Stawiaj na liczby: 8 i 10. 

Baran 

Wreszcie uda Ci się spłacić wszystkie długi, a nawet odłożysz trochę gotówki. 

Twoje szczęśliwe liczby to: 2 i 22. 

Byk 

W końcu spełnią się Twoje marzenia o zagranicznym wyjeździe. W Totolotku 

postaw na: 1 i 23. 

Bliźnięta 

Szykuje Ci się wspaniała podróż, znajdzie się bogaty sponsor. Twoje szczęśliwe 

liczby to: 1 i 11. 

Rak 

Ten rok będzie dla Ciebie wyjątkowo szczęśliwy. Graj w Lotto i stawiaj na liczby: 5 i 

24. 

Lew 

Uważaj na zdrowie. Kilka razy dopadnie Cię infekcja. Twoje liczby to: 7 i 28. 

Panna 

Samotni znajdą wreszcie swoją drugą połówkę. Pomogą im w tym liczby: 3 i 15. 

Waga 

Będziesz miał dużo szczęścia w miłości, zdrowie dopisze. Twoje liczby to 6 i 25. 

Skorpion 

Będziesz nieco roztargniony, pilnuj swoich osobistych rzeczy. W 

Totolotku postaw na: 4 i 9. 

Strzelec 

Dużo sukcesów w nauce i życiu osobistym, wykorzystaj 

dobrą passę. Stawiaj na liczby: 12 i 21. 

 

Z przymrużeniem oka:  

NIKA ☺  
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Dobre rady dla organizatorów sylwestrowej 

zabawy 
 
1. Na miesiąc przed imprezą zadbaj o swoją sylwetkę. 

2. Zorganizuj wyjście rodzicom, abyś miał wolną chatę. 

3. Uśpij  domowego zwierzaka (najlepiej kołysanką). 

4. Postaraj się wystąpić w nowej kreacji. 

5. Zadbaj o dobrą muzykę. 

6. Nie sprzątaj zbyt dokładnie, bo to Cię czeka w Nowy 

Rok. 

7. Uzupełnij zapasy chipsów paluszków i coli. 

8. Zawiadom sąsiadów o przyjęciu. 

9. Zadbaj o sylwestrowy wystrój domu 

10. Jeżeli nie udało Ci się spełnić punktu 2 , to nie 

zabieraj się do organizowania imprezy. 

 
 

Sylwester z rodzicami też 
może być udany !!! 

 
 
 

Opracowała: Mana 
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Podniebna podruż 
 
 
Już brzegiem nieba, przez dalekie kraje, 
w skszypiących saniach mkną Mikołaje. 
 
Jeden ma futro od parady, 
drugi ma wonsy dla zabawy. 
 
Jeden ma w torbie mróz i śnieg biały, 
drugi rodzynki i migdały. 
 
Jeden ma w saniach worki cztery, 
drugi pogania renifery. 
 
Jeden przez komin, drugi ku oknu, 
zastuka srebrną laskom o zmroku. 
 
Wraz z pierwszą gwiazdką, 
przez śnierzne kraje, 
pędzą weseli, dwaj Mikołaje. 
 
 

Spod pióra panny Niki ☺ 
 

(Panna Nika była chyba bardzo roztargniona albo myślała już o 
świątecznych prezentach. W jej wierszu pojawiło się 5 błędów 
ortograficznych. Znajdź je i popraw. Kupon należy przekazać na ręce W. 
Banachowskiej z klasy V do dnia 20.12.2011r.) 
 
Wyrazy z poprawionymi błędami ortograficznymi 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko 
………………………………………………………………………… 
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Życzę Ci…Życzę Ci…Życzę Ci…Życzę Ci… 
 

Za oknem ciemno, cichutko, puszyste ścielą się płatki. 
Niech serca się z sercem podzielą 
jak wigilijnym opłatkiem. 
 
-w Nowym Roku Pani V. Chróściak samych radości 
Życzą uczniowie klasy IIa 
 
 
 

Na nadchodzące, radosne Święta 
i zbliżający się Nowy Rok, 
niechaj Chrystusa siła niepojęta, 
rozjaśni każdy życia mrok. 

 
Dla wszystkich uczniów i pracowników, 

 
-życzenia przesyła zespół redakcyjny gazetki 

,,Taczanowskie To i Owo ‘’ 
  
 
 
Gdy pierwsza gwiazdka na niebo wyleci, 
gdy Mikołaj wsunie się do komina. 
Pamiętaj, że jest na świecie ktoś, 
kto nigdy o Tobie nie zapomina. 
 
-kochanej Krysi z IIa, 
 Szczęśliwego Nowego Roku 
 

Życzy 
Siostra Weronika 
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Życzę Ci…Życzę Ci…Życzę Ci…Życzę Ci… 
 
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a 
Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.  
-tego kochanym Rodzicom  
Życzy 
Weronika Banachowska 
 

 
 
Serdeczne życzenia, wielu radosnych doznań z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia, wszystkiego co najlepsze w każdym 
dniu nadchodzącego Nowego Roku . 

 
-przyjaciółce Weronice 
Życzy Krysia Wykrętowicz 

 
 

 
Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny wieczór, 
tak jak cały nadchodzący Nowy Rok  
upłyną Wam w szczęściu i radości.  
 
-tego Julii Kamieniarczyk 
   Życzy 
Przyjaciółka Weronika 
 

Opracowała: Wer@, Jul@ 
 


