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KrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówka    
    

        

           

           

           

           

           

           

           

           

 
1. Obecna pora roku. 
2. Obchodzimy je w grudniu. 
3. Stroimy ją na święta. 
4. Pod obrusem na wigilii. 
5. Przynosi prezenty. 
6. Jeździmy na nich po śniegu. 
7. Świąteczne przedstawienie. 
8. Na gałązkach choinki. 
9. Dzień, w którym wypatrujemy pierwszej gwiazdy. 
 

Kupon konkursowy 
Imię i nazwisko  

Rozwiązanie  

 
Kupon konkursowy należy przekazać Mai Michalak kl. VI do dnia 
19.12.2013r 
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Rozmowy (nie) poważne 
- Gdzie Twoim zdaniem mieszka Święty Mikołaj? 

 
Hania Adamska („0”) 

- Święty Mikołaj mieszka w 

Laponii. Jeździ saniami, które 

ciągną renifery.  

 
Julia Kopaczewska („0”) 

- Świętego Mikołaja możemy 

spotkać na Północy Europy, gdzie 

codziennie urządza wyścigi 

saniami. 

 
Nicola Lewicka („1”) 

- Święty Mikołaj mieszka gdzieś 

daleko, w małym domku ze 

smerfami. 

 
Jakub Sprutta („1”) 

- Tam gdzie mieszka Święty 
Mikołaj jest bardzo zimno. 
Jeździ saniami, które ciągną 
renifery Roper oraz Rudolf. 

 
Kacper Lepka („2”) 

- Święty mikołaj mieszka na 

Antarktydzie, w małym domku z 

elfami. 
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Sprawdź, czy masz szczęście!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeżeli wygrałeś upominek, zgłoś się do opiekuna gazetki p. 
Anny Grześkowiak. 
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Święta od kuchni 

Polska 
W czasie Wigilii najważniejszy jest 
opłatek i zawsze pierwszy. Dopiero 
gdy podzielimy się nim, możemy 
skosztować czerwonego barszczu, 
ryby, makowca, kapusty z grzybami.  

 
Hiszpania 

Odpowiednikiem opłatka jest tutaj 
chałwa. Głównym daniem jest 
pieczona ryba oraz „ciasto Trzech 
Króli”, w które zapieka się drobne 
upominki. 

Wielka Brytania 
Obiad, bo trudno ty mówić o wieczerzy, składa się z 
pieczonego indyka i płonącego puddingu. 

Szwecja 
Tradycyjna szwedzka uczta składa się 
z iutfisk czyli rozmoczonej, suszonej 
ryby. Potem podaje się galaretkę 
wieprzową i chleb, a na deser 
pierniczki. 

Grecja 
Na świątecznym znajduje się 
Christopsomo (Chleb Chrystusa) i 
oczywiście ryba. 

Francja 
Nie ma tu tradycyjnej Wigilii, za to 25 
grudnia wszyscy jedzą świątecznego 
indyka nadziewanego kasztanami i 
piją dużo szampana. 

 

Opracowała: Mimi 
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Pomysł na udanego sylwestra - szkolne wywiady 

 
Wiktoria Pietrzak (kl. IV b) 

- Sylwestra spędzam z rodziną. 
Puszczamy petardy. Bawimy się z 
kuzynkami. Pijemy picollo i 
odliczmy. 
 

 
Artur Pawlak(kl. IV a) 

- Podstawą udanego sylwestra 
jest dobra zabawa w gronie 
przyjaciół. Spędzam sylwestra  
miło, przyjemnie. 

 
Miłosz Jankowiak (kl. V) 

- Sylwester kojarzy mi się z dobrą 
zabawą. W domu, można też 
zrobić dyskotekę. 

 
Maria Mikołajczak (kl. VI) 

- Grunt to dobre towarzystwo, 
wtedy zabawa trwa do rana. 

Rozmowy przeprowadziły: Mania i Kala 
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WieWieWieWieści z bibliotekici z bibliotekici z bibliotekici z biblioteki    

Konkurs na najpiękniejszy wiersz o jesieni  rozstrzygnięty 

 

Marysia  Mikołajczak z kl. VI i Ania Gurzyńska z kl. IV a zostały 

laureatkami szkolnego konkursu poetyckiego . Ich wiersze o jesieni 

okazały się najpiękniejsze. Gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów!!! 

 

 

Pasowanie na czytelnika 

W listopadzie  pierwszoklasiści 

zostali pasowani na czytelników 

naszej biblioteki. Na pamiątkę tego szczególnego dnia otrzymali 

dyplomy. Oczywiście każdy wyszedł z biblioteki z książką w ręku. 

Przyjemnego czytania !!! 

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

Jak co roku Biblioteka Środowiskowa zorganizowała uroczyste 

obchody święta misia. Na imprezę zostały zaproszone 

przedszkolaki i uczniowie kl. II. Każdy obowiązkowo przyszedł z 

ulubionym misiem. Nie zabrakł słodyczy i miłej zabawy. 

 

 

 

Taczanowskie To i Owo strona 9 

 
Pomysł na prezent pod choinkę 

 
1. Gdy jesteś spłukany(a) i  nie masz kasy 

Uścisk dłoni, serdeczny pocałunek, 

szczere życzenia 

(może być sms-em, to tylko 20 gr.) 

 
2.Gdy zaoszczędziłeś (aś ) 20 zł 

Drobiazg z porcelany( może być słonik albo  
aniołek),  coś słodkiego ( pod warunkiem , że 

się nie odchudza),ciepły szalik lub 
skarpety(zrobione własnoręcznie) piesek( nie 

rasowy, bo na takiego cię nie stać) 
 
 
 

3.Gdy masz do wydania 50 zł 
Gra komputerowa (na czasie), coś ze srebnej 
biżuterii, ogromny pluszak do przytulania, 
mp3  (jeśli jeszcze nie ma)  , świąteczna 

bielizna ,,z przymużeniem oka’’  
  
                
 

4.Gdy nie liczysz się z kasą 
Bilety na lot do Paryża, zestaw kosmetyków 
dobrej firmy, złota biżuteria ,  gitara, laptop 

(jeśli nie ma), telefon komórkowy 
(najnowszy model) 

 
Proponuje: Dżuliet@ 
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Świąteczne życzenia 

Dla wszystkich uczniów kl. II, zdrowych i 

wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz 

bogatego gwiazdora - życzy wychowawca 

Hanna Matuszczak 

 
Mikołaja bogatego, śniegu bielutkiego, 

choinki pachnącej i gwiazdki błyszczącej. 

 - tego uczniom i pracownikom  ZSP w 

Taczanowie Drugim życzy Redakcja gazetki 

„Taczanowskie To i Owo” 

 
Z okazji Bożego Narodzenia uczniowie kl. VI 

życzą pani Ani Grześkowiak dużo zdrowia, 

szczęścia  i pomyślności . 

 
Wszystkiego najlepszego z okazji  świąt 

Bożego Narodzenia dla Julii 

Zimnej – życzy Marysia Mikołajczak 

 
Kiedy świąteczny stół się ugina, śpiewa kolędy cała 

rodzina, na niebie pierwsza gwiazdka już świeci, Niech 

Pana  bogaty Mikołaj odwiedzi - tego Panu Piotrowi 

Suhakowi życzą uczniowie kl . V 

 

Opracowały: Kala, Mania 
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Nasz samorządNasz samorządNasz samorządNasz samorząd    
 

Rogale!!! 
W czwartek 7 listopada w całej szkole pachniało rogalami. Na rogale 
zużyto: 40 kg mąki, 80 kostek margaryny, 2 kg cukru, 40 kostek 
drożdży, 10 litrów mleka, 40 opakowań powideł, 10 kg cukru pudru. Do 
pieczenia rogali zaangażowało się 12 uczennic z kl. IV-VI. Następnego 
dnia kasa samorządu wzbogaciła się o 465 złotych. Dziękujemy paniom 
z kuchni za pomoc!!!  

 
Andrzejki!!! 

Andrzejki odbyły się 25 listopada. Bawili się uczniowie kl. IV-VI z 
wychowawcami. Wieczór obfitował we wróżby i konkursy, które 
przygotowali uczniowie klas. Przygotowany został słodki poczęstunek 
dla wszystkich. 
 

Mikołajki!!! 
 6 grudnia Mikołaj tradycyjnie odwiedził wszystkich uczniów i 
nauczycieli w naszej szkole. Swoją wizytę rozpoczął u pani Dyrektor 
częstując cukierkami. Żaden uczeń i pracownik szkoły nie został 
pominięty. To był wyjątkowo słodki dzień w szkole. 
 

 
Zuza i Marii 
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Z życia szkoły 
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Z życia szkoły 
 

  

  

  
 
 


