
Taczanowskie To i Owo  strona 12 

Krzyżówka 
 

1. Z uszkami 
2. Ubieramy ją w czasie Świąt Bożego Narodzenia 
3. Są pod choinką 
4. Obchodzimy ją 24 grudnia 
5. Kładzie się je pod obrusem 
6. Msza o północy 
7. Kolorowe na choince 
8. Ryba na świątecznym stole 
9.  Ilość dań na stole wigilijnym 
10. Dzielimy się nim w wigilię 
11. Poprzedza Nowy Rok 
 
Imię i nazwisko: 

Hasło: 

Opracowali: Mikołaj i Dawid 
Kupony oddać do Mikołaja Michalaka do 20 grudnia 2012 
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Wykrętowisz, Paulina Matysiak, Dawid Sobański, Mikołaj Michalak 
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Rozmowy (nie) poważne 

Co chciałabyś/chciałbyś znaleźć pod choinką? 

 
Julia Kopaczewska – 5-latek 

Od dawna marzę o lalce i małym, 
puszystym, kochanym kotku. 

 
Martyna Michalak kl. I 

Mam wiele różnych lalek, ale w 
mojej kolekcji brakuje tej 
wymarzonej: księżniczki w 
pięknej balowej sukni. 

 
Jasiu Balcer kl. III b 

Interesuję się samochodami, 
bardzo chciałbym pod choinką 
znaleźć auto Hot Wheels. 
Cieszyłbym się również z nowych 
czasopism „Kajko i Kokosz”. 

 
Weronka Michalak kl. III a 

Marzę o nowym telefonie 
komórkowym. 

 
Paweł Leśniak kl. I 

Bardzo lubię bawić się w farmę. 
Brakuje mi do zabawy rolniczych 
pojazdów. Myślę, że Gwiazdor o 
tym wie.  

Opracowały: Werci@, Tusia 
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Życzę Ci… 

 
Zdrowych i wesołych  Świąt  Bożego Narodzenia oraz bogatego 
gwiazdora uczniom kl – I  -życzy wychowawca  Hanna Matuszak 
 

 
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
wszelkiej pomyślności w Nowym 2013Roku 
wszystkim uczniom i pracownikom  szkoły- życzą 
redaktorzy ,,Taczanowskiego To i Owo” 

 
Kochanemu bratu dużo prezentów pod choinkę  życzy siostra 
Marta Balcer 

 
Dużo szczęścia i pomyślności wiele słodyczy i 
radości kuzynce Krysi życzy Marysia 

 
 

Opracowały: Marii i Kama 
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Alfabet na wesoło 
(ciąg dalszy) 

jak hobby Słowo ponadczasowe. Kiedyś określano nim 
proces zbierania zużytych znaczków pocztowych lub 
pudełek po zapałkach. Obecnie oznacza spędzanie czasu 
z komputerem. 

jak imbecyl po prostu antytalent. Osoba sprawna 
intelektualnie inaczej. Pracuje na całościową ocenę klasy. 
 
jak jazgot Odpowiednik przerwy lekcyjnej. Mieszanka 
przeróżnych dźwięków. Miły pogłos dla ucha ucznia. 

 
jak korepetycje Znienawidzony przez uczniów rodzaj 
przyswajania wiedzy. Pożeracz pieniędzy dla rodzica. 
 
jak lektura Wymagają opanowania umiejętności 
czytania w podstawowym stopniu. Grube tomy nudnych 

książek, które uczeń musi przeczytać. Typowy 
przerost formy nad treścią. 

Ł- jak łacina Ulubiony środek komunikacji wśród  uczniów. 
Doskonałe rezultaty przynoszą ćwiczenia  wymowy już od  

dzieciństwa. 
-jak miłość  Cudowna odskocznia od szkolnych 
obowiązków. Stan emocjonalnego zauroczenia, 
najczęściej płcią przeciwną. Okres wzajemnej 

dbałości o swój wygląd. 
N- jak nauczyciel Męczydusza. Człowiek, który lubi dużo 
mówić. Sprawca uczniowskich stresów. Użytkownik długopisu 
z czerwonym wkładem.  

Ciąg dalszy nastąpi… 
Opracowała: Martuu;) 
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Szkolne wywiady - moje noworoczne postanowienia 

 
Zuzanna Klusak kl. V 

Nauka jest u mnie na pierwszym 
miejscu, dlatego chcę poprawić 
oceny. Postaram się również odnowić 
przyjaźń z niektórymi koleżankami. 

 
Maja Michalak kl.V 

Chyba zawiodłam ostatnio moją 
koleżankę. Muszę koniecznie to 
naprawić. Postaram się również 
poprawić oceny z historii i przyrody. 

 
Marta Balcer kl.VI 

Z ręką na sercu postanawiam 
poprawić się z matematyki i 
przyrody. Mojemu bratu też chyba 
przyda się trochę więcej miłości z 
mojej strony. 

 
Maria Kuźniacka kl.V 

Postanowiłam sobie, że w Nowym 
Roku poprawię oceny z matematyki i 
historii. Przydałoby się schudnąć 
kilka kilogramów. 

 
Julia Kamieniarczyk kl.VI 

Moje oceny ostatnio nie zadawalają 
rodziców. Zrobię to dla nich i 
postaram się je poprawić. 
Postanowiłam również schudnąć 3 
kilogramy. 

 
Weronika Banachowska kl.VI 

Brakuje mi prawdziwej przyjaciółki. 
Bardzo chciałabym spotkać ją w 
nadchodzącym roku. 

Opracowały: Pauli:D  i Martuu;)   
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Tradycje Bożonarodzeniowe 
CHOINKA 

Choinka w obecnej formie przyjęła się w Polsce 
dopiero w XVIII w. i zwyczaj ten przeniósł się z 
Niemiec .Wśród iglastych gałązek nie powinno 
zabraknąć: jabłek (symbol zdrowia), łańcuchów 
(pamiątka po wężu – kusicielu), gwiazdy na szczycie 
drzewka (symbolizującej gwiazdę betlejemską, która 
wiodła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus),świeczki na 
gałązkach (jak okruchy ognia, który dawniej płonął w 
izbie przez całą noc wigilijną.  
 

PREZENTY 
Wigilijny zwyczaj 
obdarowywania sie prezentami 
początek swój bierze jeszcze z 
czasów rzymskich. W 
późniejszych wiekach przez 
Kościół został nazwany Gwiazdką, 
gdyż  prezenty wręczano, gdy na 
niebie zauważono pierwszą 
gwiazdę. Ową gwiazdę utożsamiano z Gwiazda Betlejemska. Ponieważ ta 
część wieczoru wigilijnego najbardziej zainteresowane były dzieci, nic 
zatem dziwnego, ze to one z niecierpliwością wypatrywały pierwszej 
gwiazdki na niebie. 
SW. MIKOLAJ 

W Polsce czekamy na niego 6 grudnia oraz w wigilię 
Bożego Narodzenia. Jeszcze nie tak dawno do 
polskich dzieci przychodził w asyście anioła i diabła. 
Anioł rozdawał grzecznym maluchom słodycze, a 
niegrzecznym diabeł wręczał rózgi. Święty Mikołaj 
ma długą białą brodę, czerwony żakiet i spodnie 
oraz duży wór z prezentami. Wchodzi do domów 
przez komin. Dzieci dostają prezenty w pierwszy 
dzień Świąt Bożego Narodzenia. 

Opracowały: Mania i Maja 
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Boże Narodzenie na wesoło 
Są święta Bożego Narodzenia.  
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:  
-Mamo, choinka się pali.  
-Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci".  
Po chwili Jasiu znów przychodzi:  
-Mamo, a teraz cały pokój  się świeci.  

 

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem. 
- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies. 
- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - kot zwraca się do psa. 
- Ciebie!!!  

 

- Szczęśliwego Nowego Roku! 
- Zwariowałeś, w lutym? 

- To już luty? Kurczę, jeszcze nigdy nie 
wracałem tak późno z sylwestra... 

 

Co należy zaśpiewać gościom, którzy 
odwiedzają nas nieoczekiwanie w 
święta? 
- "Czym prędzej się wybierajcie..." 
Jaką kolędę nucą niemowlęta? 
- "Dzisiaj w bet...lejem." 
Jaka jest ulubiona kolęda policjantów? 
- "Cicha noc". 
 
Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta 
dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy 
dorosną. Dzieci wymieniają zawody 
piosenkarza, aktora, strażaka, policjanta... tylko Jasio mówi, że chciałby zostać 
św. Mikołajem. 
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w roku! 

Opracowały: Maja, Mania 
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Nasz samorząd 

 
8 listopada Samorząd Uczniowski obchodził po raz drugi Dzień 
Młodzieży w naszej szkole. Uczniowie szkoły podstawowej i 
gimnazjum upiekli 387 rogali, które rozeszły się w mgnieniu oka. 
Dzięki tej akcji nasza skarbonka wzbogaciła się o sporą sumkę. 

 
Tradycyjne Mikołajki świętowaliśmy głośno i słodko. 6 grudnia w 
naszej szkole pojawił się Mikołaj z ulubioną Śnieżynką. Nie było 
osoby, która nie byłaby obdarowana cukierkami. Teraz czekamy na 
wizytę Gwiazdora.  

 
Trwa konkurs na świąteczny wystrój klas. W środę 19 grudnia okaże 
się kto zostanie zwycięzcą. 
 
Zapraszamy na jasełka bożonarodzeniowe w piątek 21 grudnia (chyba, 
że nastąpi koniec świata). 
 

Opracowała: Martuu;) 
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Spod pióra pSpod pióra pSpod pióra pSpod pióra panny Nikianny Nikianny Nikianny Niki    

 
Niezwykłe spotkanie 

 
Spotkałam dziadka 
w czerwonym ubranku. 
Miał brzuch ogromny, 
renifera i sanki. 
Na plecach dźwigał  
ogromny worek. 
Przydałby mu się, 
śnieżny motorek. 
Przemówił do mnie, 
poważnym głosem, 
śmiejąc się przy tym, 
pod wielkim nosem. 

Panna Nika 
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Z życia szkołyZ życia szkołyZ życia szkołyZ życia szkoły    
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Z życia szkołyZ życia szkołyZ życia szkołyZ życia szkoły 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


