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Świąteczna Krzyżówka 

 
1. Ten, który przynosi prezenty. 
2. Środek transportu Świętego Mikołaja.  
3. Wybija północ w sylwestra. 
4. Całujemy się pod nią podczas Świąt Bożego Narodzenia. 
5. Renifer znany z opowieści i filmów. 
6. Obchodzimy je 6grudnia . 
7. Pod nią  znajdujemy prezenty. 

 
Kupon z rozwiązaniem należy przekazać  na 
ręce Jana Balcera z kl. VB  do dnia 
17.12.2014 
 

Imię, ,nazwisko , klasa   
 

rozwiązanie  
 

                                                                Krzyżówkę opracowały  
                                                               Lusia ,Minka 

 

 

     1.          

   2.            

    3.           

   4.            

  5.             

     6.          

7.               
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Rozmowy (nie) poważne 
Jaki jest twój wymarzony prezent gwiazdkowy? 

 
Bartek Woźniak kl. Ia 

- Bardzo chciałbym znaleźć pod 

choinką auto-robota. 

 
Nikola Lewicka kl. II 

- Bardzo lubię pluszaki, więc 

moim marzeniem jest dostać 

dużego  misia z kokardą. 

 

 
Tymek Derwich kl.Ib    

- Marzę o klockach lego –

„Technik”. 

 
Kasia Pawlak kl. III 

- Pod choinkę bardzo 

chciałabym dostać nowego 

laptopa. 

 
Ania Gurzyńska kl. Va       

- Jeżdżę konno i moim 

marzeniem jest dostać dużego 

białego konia z  falistą grzywa. 

 
Wiktoria Pietrzak kl. Vb 

- Marzę o nowym pokoju. 

 
Eryk Blandzi kl. VI   

- Od dawna marzę o 

instrumencie, chcę dostać 

gitarę. 
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Sport na gorąco! 
 

Zawody szkolne 
 
5.11.2014r. w ZSP nr 3 w Pleszewie odbył się turniej tenisa stołowego. 
Naszą szkołę reprezentowały 4 osoby: Krzysztof Działoszyński, Maciej 
Szczepański, Wiktor Talar i Artur Pawlak. Nasi gimnazjaliści zajęli 5 
miejsce na 5 drużyn. Szkoła podstawowa zajęła 1 miejsce i awansowała 
do następnego etapu. W kolejnym etapie nasi zawodnicy zajęli 3 miejsce 
i nie awansowali dalej.  Życzymy  sukcesów!!! 
 

 
 
6.11.2014r. w ZSP nr 3 w Pleszewie odbył się turniej piłki nożnej. Nasz 
szkolna drużyna wystąpiła w składzie: Dawid Kois, Tobiasz Bartczak, 
Artur Pawlak, Jakub Ceglarek, Wiktoria Pietrzak, Oskar Krzywy, Jan 
Balcer. Zajęliśmy 5 miejsce na 7 zespołów i niestety nie awansowaliśmy  
do następnego etapu. 
 

 
 
19.10.2014r. w Rozdrażewie odbył się odbył się turniej badmintona na 
etapie rejonowym. Z naszej szkoły startowały 2 osoby: Ada Opiła i 
Karolina Kempińska. Zajęły 8 miejsce.  
      
     Opracowali: 
     Sasiu, Ziutek Wywiady przeprowadziły:    

$weet, kriss@, ana. 
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Kolorowanka 
 

dla najmłodszych czytelników 

 
 
                                                               

Przygotowała: ana 
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Gwiazdka w moim  domu 

- wywiad  z Panią Lilianą Grochowicką 
 
1. Jakie znaczenie w Pani życiu mają Święta Bożego Narodzenia ? 
− Są dla mnie świętami rodzinnymi, wesołymi . Święta to czas 

radości i bycia razem. 
 
2. Jak się Pani przygotowuje do tych Świąt ? 
− Wszystko mam wcześniej  zaplanowane –grafik pracy, lista 

zakupów  . Przygotowuję  dużo wcześniej menu wigilijne . 
 
3. Które Święta w Pani życiu były wyjątkowe ?  
− Każde święta są dla mnie wyjątkowe, ale pamiętam takie, kiedy 

niespodziewanie przyjechała do nas rodzina . Było niezwykle 
gwarno i radośnie. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy  i wspominaliśmy 
dawne czasy. 

 
4. Co Pani chciałaby znaleźć dla siebie pod choinką w tym roku ?  
− Jeden dzień całkowitego leniuchowania (niestety, wiem ,że jest to 

niemożliwe ). Ale tak naprawdę to ucieszy mnie każdy drobiazg. 
 
5. Dziękujemy za rozmowę i życzymy Pani i Pani bliskim 

radosnych Świąt. 
− Serdecznie dziękuję, ja również życzę Wam spełnienia marzeń i 

pomyślności w Nowym Roku. 
 

 
Przygotowały: Pysia i Mysia 
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Boże Narodzenie dookoła świata 
Zgadnij w jakim kraju tak obchodzi się święta 

 
1. W tym kraju bardziej świątecznie niż Boże Narodzenie obchodzi 

się święto Trzech Króli. Wtedy to do miasta zawija statek, który 
na swym pokładzie przywozi tychże Władców wraz z ich 
jucznymi wielbłądami. Nawiązując do ich tradycji ci ludzie 
podczas tego święta odwiedzają znajomych i rozdają prezenty. 
Tradycyjnym daniem jest keks – ciasto w którym zapieka się 
drobne niespodzianki, np. monety. Nowy Rok jest witany przez 
mieszkańców tego kraju zazwyczaj na ulicach miast. Z wybiciem 
północy wg sylwestrowego zwyczaju tak zwanych 
„winogronowych wróżb”, należy pomyśleć życzenie i zjeść 
winogrona, które z tej okazji można kupić na ulicznych 
straganach. 

 
2. Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się tutaj podobnie jak w 
Polsce, czyli z pierwszym dniem Adwentu - na 4 tygodnie przed 
Wigili ą. Szczególnie uroczyście obchodzi się dzień 13 grudnia – tzw. 
Świętą Łucję. Dziewczynki ubierają się w proste, białe, długie 
sukienki. Niektóre z nich mają na głowie koronę ze świeczek, inne 
srebrny łańcuszek. Chłopcy przebierają się za krasnale i pierniczki, lub 
zakładają długie koszule z papierowym, białym rożkiem na głowie, a w 
ręku mają gwiazdę. Dzień przed Wigilią rodzina spotyka się wspólnie 
na tzw. „dopp i grytan”, gdzie spożywają specjalnie na ten cel 
upieczony chleb maczany w podgrzanym sosie. 
Imię , nazwisko, klasa  
Tekst nr 1  
Tekst nr 2  
Kupon należy przekazać na ręce Jana Balcera do dnia 17.12.14r. 

Opracowały: $weet , kriss@ 

Taczanowskie To i Owo strona 9 

Wieści z biblioteki 
Bajkoterapia w taczanowskiej bibliotece 

Cykliczne spotkania z książką dla najmłodszych odbywają się już 
kolejny rok z rzędu. Pani bibliotekarka Monika Tomczak prowadzi tego 
typu zajęcia w każdy wtorek dla dzieci z klasy drugiej szkoły 
podstawowej. W piątki do świata bajek zabiera dzieci cztero i 
pięcioletnie z przedszkola. Dzieci słuchają przygotowanych przez 
prowadzącą bajek lub opowiadań w wielkim skupieniu. Następnie 
przeprowadzają dyskusję na temat czytanego utworu czasami ilustrują 
nastrój książki poprzez wykonywanie prac plastycznych. Niekiedy 
uczestniczą w integrujących zabawach ruchowych. 

  

 
 

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Taczanowie Drugim 
2014r. 

Jak co roku, Biblioteka Środowiskowa  zorganizowała  uroczyste 
obchody święta misia. Na imprezę zostały zaproszone  przedszkolaki 
oraz uczniowie klasy II szkoły podstawowej. Dzieci w tym dniu do 
biblioteki przybyły z osobami towarzyszącymi- pluszowymi misiami☺ 

Podczas uroczystości pani bibliotekarka Monika Tomczak 
zapoznała maluchy z historią  pluszowego misia. Dzieci  wysłuchały 
wierszyków i bajek , obejrzały wystawkę książek o misiach, wraz ze 
swymi pluszakami brały udział w wielu zabawach ruchowych.  
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Nasz samorząd 
 

DZIEŃ MŁODZIE ŻY 
20 listopada 2014 roku obchodziliśmy w szkole Dzień Młodzieży. Z tej 
okazji członkowie samorządu piekli rogale . Przez cały dzień uczniowie 
i pracownicy szkoły kosztowali tych słodkości. Zysk ze sprzedaży (526 
złotych) przeznaczyliśmy na potrzeby Samorządu Uczniowskiego.  

 
ANDRZEJKI 

Zgodnie z tradycją uczniowie klas V- VI bawili się podczas andrzejek. 
Przygotowali liczne wróżby, konkursy i słodki poczęstunek. Nie obyło 
się bez tradycyjnego lania wosku.  

 
MIKOŁAJKI 

5. grudnia do naszej szkoły zawitali mili goście. Pojawił się do św. 
Mikołaj i jego pomocnice. Odwiedzili klasy i grupy przedszkolne. 
Obdarowali wszystkich słodkościami i świątecznymi życzeniami. 

 
OPRACOWALI: ZIUTEK  i  SASIU 
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Święta na wesoło 
Życzenia świąteczne nie muszą być nudne, wykorzystaj 
zabawne życzenia i  wierszyki 

 
Ile ozdób na choince, ile kartek leży w skrzynce, ile potraw jest na stole, 

ile siana masz w stodole, ile spadło w górach śniegu, ile czasu spędzasz w 

biegu. Tyle w święta miej radości, dobra, ciepła i miłości.  

 
Renifer Rudolf grzeje kopyta, Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta. 

Wszystkie smutki wnet pójdą w kąt - serdecznie życzę wesołych świąt.  

 
Niech te święta tak wspaniałe, będą całe jakby z bajek. Niechaj gwiazda z 

nieba leci, niech Mikołaj tuli dzieci. Biały puch niech z nieba spada, niechaj 

piesek w nocy gada. Niech choinka pachnie pięknie, no i radość będzie 

wszędzie.  

 
Idą święta, widać gości -  

Wydłub z karpia wszystkie ości. 

Powyjadaj z barszczu uszy. 

A gdy Ci się bardzo nudzi,  

Nie wybieraj się do kina, 

I obejrzyj dziś Kevina. 

 
Spotkałem Dziadka 

W czerwonym ubranku, 

Miał brzuch ogromny, renifery i sanki. 

Powiedział, że zna Cię od maleńkości 

I kazał Ci życzyć samych słodkości! 
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Z życia szkoły 
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Z życia szkoły 
 

   

  

  

  

  
 
 
 


