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Dwójka 
Gazetka szkolna 

Pismo uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu  

Grudzień 2016 rok 

    

Wieczór wigilijny 

To właśnie tego wieczoru, 

gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, 

przy stołach są miejsca dla obcych 

bo nikt być samotny nie może. 

To właśnie tego wieczoru, 

gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,   

w serca złamane i smutne 

  po cichu wstępuje otucha. 

To właśnie tego wieczoru  

zło ze wstydu umiera,  

widząc, jak silna i piękna  

jest Miłość, gdy pięści rozwiera.  

To właśnie tego wieczoru,  

od bardzo wielu wieków,  

pod dachem tkliwej kolędy  

Bóg rodzi się w człowieku. 

Tadeusz Kubiak 
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Z życia szkoły 

 W dniu 22  listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla uczniów szkoły 

podstawowej, dzień później - dla uczniów gimnazjum. Dyskoteki trwały od godziny 

16:00 do 19:30. Wróżby dla klas podstawowych przygotowała klasa VI SP, 

a gimnazjalnych - klasa II G. Uczniowie mogli między innymi dowiedzieć się, jak 

będzie miała na imię ich przyszła sympatia albo jaki zawód będą wykonywać 

w przyszłości. Wszyscy świetnie się bawili! 

 Dnia 25 listopada do naszej Szkoły przyjechał podróżnik ze znanej nam już grupy-

Trzask. Tym razem Pan Maciek zrelacjonował swoją wizytę Szwajcarii. Jak sam 

przyznał, jest w grupie Trzask od niedawna, ale poradził sobie naprawdę znakomicie, 

opowiadając o tym niezwykłym kraju. Razem z Panem Maćkiem mogliśmy przenieść 

się w takie miejsca jak Zurych, Genewa czy Berno oraz poznać historię i tradycje tego 

kraju.  

 Daria Mucha, uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej, otrzymała 

wyróżnienie w XXXV Jesiennym Gorlickim Konkursie Recytatorskim Poezji Jednego 

Wiersza zorganizowanym przez Gorlickie Centrum Kultury. Daria w swoim pełnym 

ekspresji wystąpieniu zaprezentowała utwór Wiery Badalskiej „Ballada o dzielnym 

rycerzu”. Sukces Darii tym bardziej zasługuje na uznanie, że w konkursowych 

przesłuchaniach wzięło udział aż 68 osób ze szkół podstawowych z całego powiatu 

gorlickiego. 

Darii gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 Uczniowie Szkoły Podstawowej: Daria Mucha, Emilia Janas i Kamil Karp zajęli 

I miejsce w II Gminnym Konkursie „Więcej wiem, zdrowiej jem”, który odbył się 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowicach. Do rywalizacji stanęli uczniowie 

z klas 4-6 szkół podstawowych w trzyosobowych drużynach. Reprezentanci szkół 

zmagali się w sześciu konkurencjach. Całej trójce gratulujemy sukcesu i ogromnej 

wiedzy!   

 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a więc także przerwa świąteczna, która 

potrwa od 23 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. 

 

 

Kącik artystyczny 

 

W poprzednim numerze  Dwójki  zaprezentowałyśmy Wam pracę konkursową naszej 

koleżanki – Julki, która zajęła II miejsce w Gminnym Konkursie Ekologiczno-Literackim 

„EKO – GAWĘDA”. Tym razem zachęcamy Was do przeczytania bajki Kamili Pyznar, która 

również wzięła udział we wspomnianym konkursie.  
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O Ekostworku, który uczył ludzi segregować śmieci 

 

     Pewnie nikt z Was nie uwierzy w to, co teraz wam opowiem, ale zapewniam, że ta 

historia wydarzyła się naprawdę i to całkiem niedawno. Posłuchajcie… Każdy z was wie, co 

to jest Kosmos i że znajdują się w nim nie tylko Ziemia, Słońce i Księżyc, ale także inne 

planety. Ta historia rozpoczęła się właśnie na jednej z takich planet. Była ona bardzo mała, 

znajdowała się niedaleko Ziemi i zamieszkiwały ją Ekostworki - małe, zielone stworzonka, 

których zadaniem było pilnowanie, aby na Ziemi panował eko – porządek.  

     Pewnego dnia, gdy Ekostworki, jak co dzień, sprzątały swoją planetę (a trzeba dodać, 

że planeta była bardzo zadbana), dostały z Ziemi sygnał, że dzieje się na niej coś niedobrego. 

Na specjalnym monitorze zobaczyły Ziemię pokrytą śmieciami, spowitą dymem z fabryk. 

Rośliny usychały, zwierzęta umierały, a ulice zaczęły wyglądać jak wysypiska śmieci. 

Zaniepokojone tym stworki postanowiły wysłać na Ziemię jednego ze swoich braci - Miłka. 

Miał on przekonać ludzi, że warto dbać o środowisko. Jak postanowiły, tak zrobiły. Miłek, 

żeby lepiej wypełnić swoją misję, przybrał postać człowieka. Wyglądał jak prawdziwy 

Ziemianin! 

Kiedy Ekostworek trafił na Ziemię, przeraził się, ponieważ w rzeczywistości 

wyglądała ona jeszcze gorzej niż na ekranie monitora. Nie chcąc tracić czasu, od razu zabrał 

się za sprzątanie. Zaczął od segregowania śmieci. Dorosłych i dzieci dziwiło jego 

zachowanie. Nikt do tej pory tego nie robił. Podchodzili do niego i bacznie obserwowali jego 

pracę. Wreszcie jeden z chłopców zapytał: 

 - Co Pan  właściwie robi? 

 - Segreguję śmieci. Wiesz co to znaczy?  

Chłopiec pokręcił przecząco głową, więc Ekostworek Miłek tylko się uśmiechnął  

i odparł: 

- Nie? Zaraz Ci wyjaśnię. Segregacja śmieci polega na tym, że zbierasz odpady i wrzucasz je 

do specjalnie oznakowanych pojemników. 

- Nic z tego nie rozumiem. - odpowiedział nieco zdezorientowany chłopiec. 

Ekostworek zastanowił się chwilę: 

- Hmm… jak ci to wytłumaczyć? Mam pomysł! Chodź, posegregujemy te śmieci razem. 

Chłopiec ucieszył się i zaraz zabrali się do pracy. Ekostworek zaczął przy okazji 

opowiadać: 
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- Zobacz, tu mamy plastikową butelkę po wodzie. Jak myślisz, do którego pojemnika ją 

wrzucimy?  

- Do zielonego? 

- Nie, do zielonego wrzucamy szkło. 

- To może do niebieskiego? - nie poddawał się chłopiec 

- Też nie. Do niebieskiego wrzucamy papier. Plastik trafia do żółtych pojemników, a metal 

do czerwonych. Widzisz? To wcale nie jest takie trudne. Musisz tylko zapamiętać: żółty 

pojemnik - plastikowa butelka, czerwony pojemnik - metalowa puszka po coli, niebieski 

pojemnik - papierowa gazeta, zielony pojemnik - szklany słoik. 

Uśmiechnęli się do siebie. Po dłuższej chwili Miłek zapytał  chłopca: 

- Wiesz dlaczego segregowanie śmieci jest ważne? Z niektórych śmieci możemy łatwo 

wyprodukować nowe przedmioty: zabawki, takie jak piłki,  rolki czy zeszyty. Pomyśl!  

Z posegregowanego papieru stworzymy dla ciebie zeszyt do szkoły. Nie musimy już ścinać 

drzew, żeby wyprodukować papier. 

- Czyli segregując śmieci, dajemy im nowe życie? 

- Oczywiście! Dbamy o środowisko nie tylko dlatego, że sprzątamy lasy, podwórka i drogi. 

Zapobiegamy także powstawaniu  kolejnych niechcianych śmieci! 

     Chłopczykowi bardzo spodobała się ta inicjatywa, więc zaczął sprzątać wspólnie 

z Ekostworkiem. Niebawem przyłączyły się do nich inne dzieci oraz dorośli. Takim oto 

sposobem udało im się posprzątać całą planetę Ziemię. Miłek miał nadzieję, że ludzie 

zrozumieli, iż lepiej jest segregować śmieci, niż je palić. Właściwie mógł już wracać na swoją 

planetę, miał jednak obawy, czy ludzie nadal będą dbać o Ziemię? Wpadł mu do głowy 

pewien pomysł. W tajemnicy przed Ziemianami zasadził dwa magiczne drzewka - jedno 

na półkuli północnej, a drugie na południowej. Jeśli ludzie będą dbać o środowisko 

i segregować śmieci, drzewka urosną i urodzą piękne owoce, a jeśli nadal będą je zatruwać, 

drzewka uschną. Zadowolony powrócił na swoją planetę.  

     Minęło kilka miesięcy. Ekostworek Miłek w głębi serca liczył na to, że jego praca nie 

poszła na marne. Wierzył, że ludzie dbają o porządek tak, jak ich tego nauczył. Chcąc jak 

najszybciej się o tym przekonać, ponownie przybrał postać człowieka i wyruszył na Ziemię. 

Jednak to, co tam zobaczył, bardzo go zasmuciło. Ziemia była wprawdzie posprzątana, ale 

Miłek spostrzegł, że nie wszyscy ludzie zastosowali się do jego rad. Na jednej półkuli 

drzewko urosło piękne, duże i wydało mnóstwo owoców. Niestety drzewko zasadzone 

na drugiej zupełnie uschło. To oznaczało, że ludzie nadal spalali śmieci. Miłek bardzo się 
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zawiódł. Chcąc poznać przyczynę takiego postępowania Ziemian, wyruszył na spotkanie  

z nimi.   

- Dlaczego to robicie? – zasmucony Ekostworek zapytał pierwszego człowieka, którego 

zobaczył na półkuli północnej.  

- Ale o co chodzi? – odpowiedział mu zdziwiony mężczyzna.  

- Dlaczego niszczycie Ziemię, wasz Dom? Dlaczego o nią nie dbacie? 

- Jak to? Przecież widzisz, że wszędzie jest czysto, nie ma śmieci. Panuje tu porządek. Czy to 

nie wystarczy? 

- Śmieci należy segregować, nie spalać! Spalając je, zatruwacie powietrze, a tym samym całe 

środowisko naturalne.  

Coraz bardziej zdenerwowany mężczyzna wykrzyknął: 

- Co? To nieprawda! Segregujemy je!  

Ekostworek Miłek postanowił wyjawić mu, kim jest naprawdę. 

- Nie jestem człowiekiem i nie pochodzę z tej planety. Nazywam się Miłek. Jestem 

Ekostworkiem. Przybyłem na Ziemię, żeby nauczyć was segregowania śmieci. Gdy niedawno  

opuszczałem Ziemię, postanowiłem sprawdzić, czy po moim wyjeździe będziecie segregować 

śmieci, zamiast je spalać. Zasadziłem dwa magiczne drzewka. Jedno na półkuli południowej, 

a drugie tutaj. Wasze drzewko uschło, to znaczy, że spalacie śmieci. Drzewko na tamtej 

półkuli urosło duże, zdrowe i silne.    

Zdenerwowany mężczyzna wybuchnął: 

- To nieprawda! To drzewo kłamie! To niemożliwe! 

- Drzewko nie może kłamać, jest magiczne. Poza tym jeśli segregowalibyście śmieci, 

moglibyście je przetwarzać. Nie musielibyście ścinać drzew, a na waszej planecie jest ich 

coraz mniej. Zwiedziłem półkulę południową. Ileż tam roślinności! Rosną drzewa, powietrze 

jest czyste, ludzie mają nowe przedmioty z posegregowanych i przetworzonych odpadów.  

U was, na półkuli północnej, zamiast drzew widzę las kominów fabryk… 

Mężczyzna zapytał: 

- Czy to coś złego, że budujemy nowe fabryki? Potrzebujemy ich, żeby produkować coraz 

więcej zabawek, rowerów, zeszytów dla naszych dzieci.  

Miłek znów się zasmucił. Słowa mężczyzny oznaczały, że ludzie z półkuli północnej 

nadal nie rozumieli, w jakim celu należy segregować śmieci.  

Po chwili namysłu powiedział: 

- Musisz koniecznie pojechać ze mną na półkulę południową, tam, gdzie magiczne drzewko  

urosło i wydało owoce. Sam zobaczysz, jakie są korzyści segregowania śmieci. 
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Mężczyzna zgodził się i postanowił zabrać ze sobą kilkunastu innych mieszkańców tej 

półkuli. Kiedy dotarli na miejsce, nie mogli uwierzyć własnych oczom. Ta półkula 

rzeczywiście wyglądała inaczej! Wszędzie rosło mnóstwo pięknych roślin, w rzekach pływały 

ryby, słychać było świergot ptaków. Lasy wypełniały przeróżne gatunki drzew. Czyste 

powietrze pachniało wonią kwiatów. Gości bardzo zaciekawiło, w jaki sposób udało im się 

sprawić, że świat był tutaj piękny i czysty, więc zapytali: 

- Jak to możliwe, że panuje tu taki porządek? 

Ekostworek uśmiechnął się i odparł: 

- To proste! Wystarczy tylko w trosce o środowisko naturalne segregować śmieci. Spójrzcie! 

Tutaj dzieci mają wszystkiego pod dostatkiem: mnóstwo zabawek, zeszytów, rowerów, rolek, 

a to wszystko dzięki posegregowanym i przetworzonym śmieciom. Tubylcy nie muszą 

wycinać drzew, żeby produkować zeszyty ani zanieczyszczać rzek, budować nowych fabryk, 

żeby to wszystko mieć.  

Goście z półkuli północnej byli wyraźnie zawstydzeni swoim postępowaniem. 

Ekostworek czuł zadowolenie, że ludzie w końcu zrozumieli, dlaczego należy dbać  

o środowisko. Zapytał ich: 

- Gdzie wolelibyście mieszkać? Na tej czystej, pięknej półkuli, czy na waszej – smutnej  

i szarej? 

Jeden z gości odpowiedział: 

- Dziękujemy ci, że nam to wszystko pokazałeś. Teraz rozumiemy swój błąd i chcemy go 

naprawić. Oczywiście, że lepiej jest mieszkać bez śmieci, spalin i ścieków! Obiecujemy ci, 

że wszystko naprawimy i że nasz dom będzie wyglądał równie pięknie jak ten. 

Ekostworek zabrał gości z powrotem na półkulę północną. Już miał wyruszyć 

na swoją planetę, kiedy usłyszał głosy zaniepokojonych Ziemian: 

- Jak to? Nie zostaniesz z nami? 

- Nie jestem wam już potrzebny. Zrozumieliście wszystko, co chciałem wam przekazać 

i wierzę, że już zawsze będziecie dbać o Ziemię. Dostaliście nauczkę na całe życie. A to 

magiczne drzewko  niech wam o mnie przypomina. Spójrzcie! Wypuszcza zielone listki! 

W końcu zaczęliście dbać o środowisko naturalne. Niebawem z pewnością wyda smakowite 

owoce. Żegnajcie! 

- Żegnaj! – zawołali wzruszeni ludzie. 

Ekostworek  Miłek powrócił szczęśliwy na swoją planetę, a ludzie już zawsze dbali  

o Ziemię, tak na półkuli południowej, jak i na północnej. 
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Wigilia 

Wigilia to jeden z takich dni w ciągu roku, kiedy możemy spotkać się całą rodziną przy 

jednym stole i wspólnie przeżywać magiczne chwile świąt Bożego Narodzenia. 

W Polsce na wigilijnym stole króluje 12 dań, w tym 

uwielbiane przez niemal wszystkich pierogi i barszcz 

czerwony z uszkami. Tradycyjnie zostawia się pusty 

talerz dla nieznajomego. Czyta się też fragment 

Ewangelii św. Łukasza, następnie łamie się opłatkiem 

i składa życzenia. Po zjedzeniu 12 potraw śpiewa się 

kolędy. Najbardziej znane i lubiane to „Wśród Nocnej 

Ciszy”, „Cicha noc”, czy też „Dzisiaj w Betlejem”. 

Z pewnością część z Was czeka na pierwszą gwiazdkę, 

by zasiąść do stołu. Ale jak obchodzi się święta w innych krajach? Jeżeli jesteście ciekawi, 

zapraszam do dalszej lektury   

ANGLIA 

Anglicy nie obchodzą Wigilii, a najważniejszy posiłek spożywany jest pierwszego dnia Świąt. 

Na stołach królują nadziewany indyk oraz deser christmas pudding. Prezenty przynosi 

Mikołaj i chowa je w skarpetach. Często obdarowani odwdzięczają mu się marchewką dla 

renifera. 

NIEMCY 

Dla naszych zachodnich sąsiadów bardzo ważny jest czas przygotowań do Świąt, czyli 

Adwent. W domach pojawiają się adwentowe wieńce udekorowane czterema świecami,  

a w każdą niedzielę Adwentu zapalana jest jedna z nich. Sama Wigilia jest mniej uroczysta 

niż w polskich domach. Zazwyczaj spędza się ją w domowym zaciszu z rodziną. 

Najważniejszy świąteczny posiłek jest 25 grudnia, a najpopularniejszą potrawą pieczona gęś. 

Prezenty przynosi Mikołaj lub dzieciątko Jezus. 

WŁOCHY 

We Włoszech kolacja wigilijna jest bardzo uroczysta. Na stołach królują typowe włoskie 

ciasta jak Penettone i Pandoro. Przede wszystkim Wigilia jest jednak czasem oczekiwania na 

pasterkę. W każdym włoskim domu najważniejszym świątecznym atrybutem jest szopka.  

FRANCJA 

We Francji, podobnie jak we Włoszech, bardzo popularne są szopki, a także ozdoby 

z ostrokrzewu i jemioły. Tradycyjna bożonarodzeniowa kolacja odbywa się zazwyczaj 

po mszy, tzw. pasterce. Le Réveillon, bo tak nazywają Francuzi świąteczną kolację, składa się 

z różnych dań, w zależności od regionu Francji, np. w Alzacji serwuje się gęś, a gryczane 

naleśniki polane kwaśną śmietaną są podawane w Bretanii. 
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HISZPANIA 

Boże Narodzenie to także bardzo ważne rodzinne święto dla Hiszpanów. Podobnie jak we 

Włoszech i we Francji ważniejsza od choinki jest  szopka. Główne 

dania serwowane w Wigilię różnią się w zależności od regionu. 

Po kolacji większość Hiszpanów udaje się na Pasterkę, która jest 

centralnym punktem wigilijnego wieczoru. Mimo iż w Wigilię 

przygotowuje się uroczystą kolację, to jednak najważniejsze znaczenie 

ma święto obchodzone 6 stycznia. To właśnie wtedy, dwanaście nocy 

po Bożym Narodzeniu, dzieci otrzymują od Trzech Króli prezenty. 

W zamian za podarki maluchy dają im słodycze i kostki cukru dla 

wielbłądów.  

 

 

 

Pomysły na świąteczne ozdoby 

Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań. Każdy chce, aby w tym okresie jego 

dom wyglądał wspaniale. Niestety nie każdy ma pomysł, jak to zrobić. Dlatego właśnie 

redakcja Szkolnej Gazetki postanowiła podsunąć kilka pomysłów na ciekawe świąteczne 

ozdoby.  

1. Bałwanek z nici: 

 

Potrzebne będą: 

 Dwa balony 

 Białe nici 

 Klej vicol 

 Czarne guziki (2 większe i 2 mniejsze na oczy) 

 Pomarańczowa kartka z bloku 

 Czarna kartka z bloku 

 Wstążka 

 

Przygotowanie: 

I. Klej wylać do miseczki i zamoczyć w nim nici. 

II. Baloniki nadmuchać (jeden ma być większy, a drugi mniejszy) i połączyć ze sobą. 

III. Wyciągnąć nić i owinąć nią balony. 

IV. Poczekać, aż klej wyschnie. 

V. Balony przebić i wyciągnąć ze środka. 

VI. Duże guziki przykleić na większej kulce, a małe przymocować jako oczy. 

VII. Z pomarańczowej kartki wyciąć kawałek i zwinąć w stożek, aby powstał nos bałwana, 

a następnie przymocować go pod oczami. 

VIII. Z czarnej kartki wyciąć bałwankowi uśmiech oraz kapelusz.  

IX. Wstążką owinąć połączenie obydwu kul, aby powstał szalik. 
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2. Aniołek z papieru 

 

Potrzebne będą: 

 Biała kartka 

 Tekturka z tyłu bloku 

 Szklanka  

 Nożyczki 

 Klej 

 Wstążeczka 

 

Przygotowanie: 

I. Na kartce odrysowujemy kółko od szklanki 

i wycinamy, starając się, aby brzeg nie był prosty, 

lecz falisty. 

II. Kółko rozcinamy na trzy części, tak aby cięcia 

ułożyły się w odwróconą literę „Y”. Powstaną w ten 

sposób u góry dwa kawałki służące za skrzydełka 

i jeden za sukienkę (kolor sukienki można zmienić na 

niebieski albo złoty).  

III. Kawałki służące jako skrzydełka odwracamy 

„do góry nogami” i przyklejamy pod sukienką.  

IV. Z tektury wycinamy kółko, które posłuży jako głowa 

aniołka. 

V. Z tyłu aniołka przyklejamy wstążkę, za pomocą której powiesimy go na choince. 

 

Świąteczne słodkości 

Boże Narodzenie to nie tylko karp czy słynny barszcz z uszkami, ale też wspaniałe wypieki, 

takie jak pierniczki czy makowiec. Dlatego w świątecznym wydaniu Dwójki 

przygotowałyśmy przepis na pyszne bożonarodzeniowe pierniczki.  

 

Świąteczne pierniczki 

Składniki:                                                     

 1/4 szklanki miodu 

 80 g masła  

 1/2 szklanki miałkiego brązowego cukru lub cukru pudru 

 1 jajko 

 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 1,5 - 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika 
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Przygotowanie: 

Miód i masło podgrzać w garnuszku, przestudzić. Dodać pozostałe składniki i wyrobić ręką 

lub zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie się lepiej wałkowało). 

Wałkować na stolnicy na grubość 2-3 mm, lekko podsypując mąką.  Wykrawać pierniczki 

o dowolnych kształtach i przekładać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec około 

10 minut w temperaturze 180
o
C. Lukrować dopiero po upieczeniu. 

 

Filmy 

Grudzień to bez wątpienia miesiąc, w którym każdy z nas odlicza dni do świąt Bożego 

Narodzenia. Aby umilić Wam czas oczekiwania, przygotowałyśmy kilka propozycji 

świątecznych filmów, idealnych na rodzinne seanse, jak i samotne wieczory z kubkiem 

gorącej herbaty.  

 

 

Jak dobrze wiemy, święta bez Kevina to nie święta, dlatego nie mogło zabraknąć filmów  

o przygodach małego spryciarza. ,,Kevin sam w domu” oraz ,,Kevin sam w Nowym Jorku”  

to bez wątpienia nieodłączne elementy świątecznej filmoteki. 

 

 

,,Opowieść Wigilijna” to kolejna z naszych propozycji. Idealna 

nie tylko dla dzieci, lecz i starszych widzów. Bohaterem tej 

opowieści jest starszy, bardzo skąpy i niemiły Ebenezer 

Scrooge, który nienawidzi świąt Bożego Narodzenia. Pewnego 

dnia, a dokładnie w Wigilię, wszystko zmienia się za sprawą 

czterech niezwykłych spotkań.  

Warto wspomnieć, że ,,Opowieść Wigilijna” to animacja i choć 

kojarzy nam się z bajkami dla dzieci, zachwyci każdego widza, 

bez względu na wiek. 

 

W naszych propozycjach nie mogło zabraknąć polskiego filmu. ,,Listy do M” to komedia 

romantyczna opowiadająca o losach pięciu kobiet i mężczyzn, którzy przekonają się, że przed 

miłością i świętami nie da się uciec.  

 

 

Kolejna propozycja to film ,,Jack Frost”. Tytułowy 

bohater jest liderem zespołu rockowego, przez co 

zaniedbuje swoją rodzinę. Chcąc naprawić ich relacje, 

postanawia przyjechać do domu na wieczerzę wigilijną. 

Niestety, nie dociera do domu, gdyż ulega śmiertelnemu 

w skutkach wypadkowi. Jego żona i syn są załamani.  
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Rok później, w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia 

chłopiec lepi bałwana ze śniegu, którego ozdabia 

szalikiem i czapką ojca. Bardzo chciałby, aby jego tata 

wrócił. Nieoczekiwanie Jack powraca… jako śniegowy 

bałwan.   

 

 

 

 

 

Pomysły na prezenty świąteczne 

 

Zbliżają się magiczne święta. Ten radosny czas niesie jednak czasem ze sobą problemy 

z wyborem prezentów. Trzeba pamiętać, że każdy, nawet najtańszy podarunek, jeżeli jest 

ofiarowany szczerze, ma ogromną wartość. W tym artykule postaramy się przedstawić kilka 

propozycji ciekawych prezentów dla bliskich nam osób.  

Prezenty dla mamy: 
- apaszka/szalik 

- biżuteria 

- kosmetyki do kąpieli   

- perfumy 

- książka 

 

 

 

 

 

 

Prezenty dla taty: 
- krawat 

- perfumy 

- t-shirt 

- kubek do kawy ze śmiesznym napisem 

 

 
Prezenty dla babci i dziadka: 
- samodzielne upieczenie pierniczków 

- bilety do kina, teatru 

- choinka origami 

- kupon na kurs tańca  

- album z rodzinnymi zdjęciami 

 

 

 

Prezenty dla rodzeństwa: 
- gra komputerowa 

- kosmetyki 

- ubrania 

- bilet do kina  

- płyta z muzyką ulubionego wykonawcy 



12 
 

 

Humor 

 

 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Redakcja Dwójki 

życzy wszystkim Czytelnikom magicznych chwil spędzonych w gronie 

najbliższych i szczęśliwego  

Nowego Roku!  
 

 

Gazetka Szkolna Dwójka jest darmowa. Po jej przeczytaniu przekaż ją 

koledze/koleżance. 

 

Redakcja: Kamila Pyznar, Julia Wołtosz, Agata Kuczała, Justyna Łukaszyk, 

Agnieszka Przybylska, Kamila Jodłoś, Martyna Łaś, Ola Kamińska  

Opiekun: Pani Anna Filus-Solarz 

 

Dwójka 

 

Blondynka już dłuższy czas                                               - Jaka jest ulubiona kolęda świeżo 

stoi na przystanku autobusowym.                                      upieczonych rodziców?     

Przechodzi chłopak i jej mówi:                                          -Cicha noc.                                         

-Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko  

w święta. 

-No to mam wielkie szczęście, bo  

dzisiaj są moje imieniny…  

 

Są Święta Bożego Narodzenia.                                            -Jak blondynka zabija karpia na  

Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:                           Wigilię? 

-Mamo choinka się pali!                                                       -Topi go.     

-Synku, nie mówi się „pali” tylko „świeci”. 

Po chwili Jasiu znów przychodzi: 

-Mamo, a teraz firanka się świeci.  

 

 


