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 Dzień Babci i Dziadka  jak sama nazwa 

wskazuje,  poświęcony  jest  wszystkim  babciom                

i dziadkom. W Polsce obchodzi się go 21 i 22 

stycznia. Podobne święta obchodzi się w wielu innych 

krajach świata, choć nie zawsze pod tą samą nazwą.                     

W państwach anglosaskich  funkcjonuje  tak  zwany  

Narodowy  Dzień Dziadków.  Z  kolei  w  Japonii                

14 września obchodzi się Dzień Szacunku  dla 

Starszych.                                                      
Dzień Babci i Dziadka, choć może wydawać się już 

wiekową  tradycją,  został  ustanowiony stosunkowo  

niedawno,  to  znaczy w drugiej połowie XX wieku.             

W Polsce pierwsze pomysły wprowadzenia święta 

pojawiły się w latach 60. To jedno z najbardziej 

ciepłych i rodzinnych świąt. Dla wielu osób 

dziadkowie to  wyjątkowe osoby, obdarzający 
wnuczęta szczerą miłością, zawsze służący radą i pomocą. Z tego powodu  cieszą  się  wielkim  szacunkiem.                                                    

    W Polsce dzień ten świętuje się nie tylko w  domach,  ale również w szkołach i innych instytucjach, gdzie  

odbywają  się  uroczyste  akademie z wierszami i piosenkami z udziałem 

najmłodszych. Małe dzieci często przygotowują  dla  ukochanych  babć i 

dziadków  laurki, a starsze obdarowują je drobnymi prezentami. 
Wszystkim BABCIOM I DZIADKOM z okazji ICH święta życzymy 
dłuuuuuuugich lat życia w zdrowiu. KOCHAMY WAS!!! 

      

 

 

 



Wywiad z panią wicedyrektor Agnieszką Winiarską 

Red. Jakie przedmioty szkolne lubiła Pani najbardziej, gdy była Pani uczniem? 

        - Lubiłam biologię i matematykę. 

Red. Co Pani robiła w dzieciństwie w wolnym czasie? 

       -  Bardzo dużo czasu spędzałam bawiąc się na podwórku w berka, chowanego i podchody. 

Red. Jakie miała Pani marzenia, gdy była dzieckiem? 

       - Chciałam być chemikiem i pracować w laboratorium. 

Red. Czy utkwiła Pani w pamięci jakaś lektura szkolna? 

      -  Najbardziej zapamiętałam „Dzieci z Bullerbyn”. 

Red. Co Pani studiowała?  

      - Studiowałam logopedię. 

Red. Ile lat pracuje Pani w naszej szkole? 

     -  Pracuję w naszej szkole 9 lat. 

Red. Czy praca z dziećmi jest trudna? 

 -  Praca z dziećmi jest trudna, ale bardzo satysfakcjonująca.  

                                                                       Dziękujemy za rozmowę.    

                                                                                                        Wywiad przeprowadziły Kinga i Ewelina z kl. IIIA 

UWAGA, UWAGA,UWAGA!!! OGŁASZAMY KONKURSN NA …..opowiadanie „Moja zimowa przygoda”.                     

Przygodę można przeżyć wszędzie nawet we własnym pokoju, trzeba tylko odrobinę wyobraźni…… 

Opowiadania podpisane wrzucamy do skrzynki przy głównym wejściu do szkoły. 



Sejm ogłosił patronów roku 2020 są to: JAN PAWEŁ II – z okazji 100lecia urodzin, Hetmana 

Stanisława Żółkiewskiego– wodza w dziejach oręża polskiego, pełniącego szereg najważniejszych 

urzędów I Rzeczypospolitej, Roman Ingarden - 50 rocznica śmierci filozofa. Leopold Tyrmand – w 

setną rocznicę urodzin  wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty. 2020 będzie również rokiem Bitwy 

Warszawskiej z okazji setnej rocznicy oraz  „Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku”. 
Ma to związek z przypadającą dokładnie 10 lutego setną rocznicą historycznych zaślubin Polski z morzem 

dokonanych w Pucku przez gen. Józefa Hallera.                                                                             
Postanowiliśmy na łamach naszej gazetki przybliżyć Wam nieco  te postaci i wydarzenia. Rozpoczynamy  od 

Zaślubin Polski z morzem w Pucku. 

10 lutego 1920 generał Józef Haller wraz z ministrem spraw wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim oraz nową administracją Województwa Pomorskiego 
przybył do Pucka, gdzie dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. 

Głównym punktem zorganizowanych wtedy uroczystości była msza dziękczynna. Nabożeństwo celebrował dziekan polowy Antoni Rydlewski.  W czasie mszy świętej 
duchowni poświęcili Banderę Polską, którą przy huku 21 salw armatnich Eugeniusz Pławski wraz z Florianem Napierałą podnieśli na maszcie jako znak objęcia przez 
Polskę Marynarkę Wojenną wachty na Bałtyku. W imieniu dotychczasowych strażników Wybrzeża rybak kaszubski, szyper Jakub Myślisz, przekazał symbolicznie 
straż w ręce polskiego marynarza. W dniu tym, co Kaszubi uważali za dobry znak, Zatoka Pucka była zamarznięta. 

Zaślubiny odbyły się poprzez wrzucenie pierścienia do morza. Tego dnia, przed zaślubinami, odbyło się spotkanie generała i delegacji władz Polski w Gdańsku z 
tamtejszymi Polakami, którzy ofiarowali na ręce Józefa Hallera dwa platynowe pierścienie. Pierścienie te były sfinansowane przez polskich gdańszczan, np. rodzinę 
Leszczyńskich czy Raciniewskich. Podczas ceremonii jedynymi żołnierzami, którzy wjechali konno z brzegu do wody, byli Józef Haller i Władysław Zakrzewski 

Na brzegu odsłonięto i poświęcono pamiątkowy słup, na którym umieszczono wizerunek orła Jagiellonów, datę wydarzenia oraz napis: "Roku Pańskiego 1920, 10 
lutego Wojsko Polskie z generałem Józefem Hallerem na czele objęło na wieczne posiadanie polskie morze.” 

 Wojciech Kossak zainspirowany tym wydarzeniem namalował obraz Zaślubiny Polski z Bałtykiem.                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                             

 Obraz Zaślubiny Polski z Bałtykiem autorstwa Wojciecha Kossaka    Puck. Pomnik Józefa Hallera                                   Józef Haller von Hallenburg ( 1873 -1960)                                                                          



   Wielkimi krokami zbliża się zimowa przerwa. Być może sypnie białym puchem oraz zetnie mrozem i wówczas z rozkoszą skorzystamy 

z charakterystycznych dla zimy atrakcji. Uczestnicząc w śnieżnych bitwach, jeżdżąc na łyżwach, nartach czy sankach, warto zapamiętać 

kilka podstawowych zasad korzystania z uroków styczniowo-lutowej aury. 

                                                                      

 

     

 

 

 

                           

 

 

Szczególnie strońcie od zamarzniętych zbiorników wodnych. Pamiętajcie, że najbezpieczniejsze do jazdy 

na łyżwach są specjalnie przygotowane lodowiska miejskie.                                    

                                             



Na wszelki wypadek, gdyby już przytrafiło się Komuś nieszczęście pamiętajcie o NUMERACH ALARMOWYCH             
i szybko zawezwijcie pomoc! 

                                                                                                                                         

Drodzy Rodzice dopomóżcie swoim pociechom bezpiecznie spędzić ferie. Przypominajcie Im o zasadach 

bezpieczeństwa i świećcie przykładem. 



 

          

 

 



Znajdź różnice. Jeśli uda Ci się znaleźć 7, jesteś mistrzem spostrzegawczości.              Sprawdź czy każda rękawiczka ma parę. Pokoloruj je. 

     



Wytnij, dopasuj  i pokoloruj. 

 

 



SONDA  

Nasze redaktorki zapytały uczniów naszej szkoły o czym chcielibyście przeczytać w naszej gazetce.                                        

Oto propozycje: 

- Chciałabym poczytać o zwierzętach. 

- O prawach dziecka. 

- Chciałbym, żeby były krzyżówki. 

- Więcej humoru i zagadek. 

- Chciałabym dowiedzieć się o tłustym czwartku.  

- Jak spędzić bezpiecznie ferie. 

 Postaramy się spełniać Wasze prośby i już w tym numerze są informacje na temat bezpiecznych ferii.  

                                                                        Sondę przeprowadziły Blanka i Amelia z kl. IIb 

        HUMOR ,  HUMOR ,  HUMOR…. 
Tata zabrał swego psotnego synka do zoo.                                                                                                                                        Rozmawiają chłopcy na koloniach: 

Kiedy podeszli blisko do klatki z tygrysami, tata powiedział:                                                                                                           - Skąd masz tyle forsy? 

- Nie podchodź już bliżej.                                                                                                                                                                        - Z pisania! 

- Ojej, tato, przecież nic im nie zrobię.              - Tatusiu, czy Ocean Spokojny jest spokojny?                                  - Ojej, a co piszesz? 

                                                                                                   - Nie stać cię synu na mądrzejsze pytanie?                                     - Listy do rodziców z prośbą o pieniądze. 

Mała Asia wrzeszczy na cały głos:                                        - Stać! Od kiedy Morze Martwe jest martwe?                                                                      
- Święty Mikołaju, przynieś mi nową lalkę! 

- Dlaczego tak głośno krzyczysz? Mikołaj                                                                                                                                      Na lekcji przyrody nauczyciel zadał pytanie: 

  usłyszy nawet twój szept…                                           Na lekcji w-fu nauczyciel poleca uczniom                                   - Jak myślicie, dokąd leci ptak, trzymając w dziobie słomkę? 

- Ale dziadek w drugim pokoju nie usłyszy.                 położyć się na plecach i ćwiczyć „rowerek”.                                Hania odpowiedziała pierwsza: - Napić się coca – coli. 

W czasie wakacji nad morzem.                                    Jeden z chłopców wcale nie rusza nogami. 

- Mamo, mogę popływać?                                             - Dlaczego nie ćwiczysz – pyta nauczyciel.                      Nauczyciel matematyki na klasówce krzyczy na Jasia: 

- Dobrze, tylko się nie zamocz.                                      - Bo jadę z górki.                                                                - Ty znów ściągasz! Ile razy mówiłem, że nie można ściągać?! 

                                                     Nauczyciel do ucznia:                                                                                                 - Sześćdziesiąt siedem, proszę pana! 
                                              - Jasiu co przedstawia ten wzór? 
                                              - mam to na końcu języka... 
                                              - to wypluj szybko, bo to kwas solny. 



Tylko przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas aktywnego wypoczynku, 

zapewni nam prawdziwie radosne 

i dobrze przeżyte ferie zimowe. 

 

 Bezpieczne i zdrowe! 

 

Życzymy Wam wspaniałego, zimowego wypoczynku 

na sankach, nartach, łyżwach, 

wśród bałwanków i przy kominku :-) 

 


