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Siemanko! Dzisiaj ogłaszam Dzień Tęsknoty za Bożym NarodzeniemNie oznacza to, że powinniśmy przez cały dzień chlipać i wycierać nos w chusteczki, ale to wskazówka, że czas odszukać na strychu lub w pawlaczu bombki na świątecz-ne drzewko, odkurzyć je, rozplątać lampki i wymieć te przepalone. To już czas, ażeby rozejrzeć się za pre-zentami i upominkami dla najbliższych (oczywiście, że św. Mikołaj również przynosi prezenty, ale zawsze to będzie miło otrzy-mać dodatkową niespodziankę!). Można już pomyśleć o tym, co w tym roku pojawi się na świątecznym stole i w wigilię. Może warto wyczarować 
coś specjalnego i niezwyczajnego? Zachęcam. Każda zmiana, nawet najmniejsza, dodaje 
uroczystości i powagi temu najpiękniejszemu świętu. No i oczywiście wszyscy z niecier-pliwością zadzieramy głowy do góry i oczekujemy tych delikatnych, białych płatków… Śnieg – to o nim, rzecz jasna, mowa. Jak będzie śnieg, to pierwszy znak, że niebawem Boże Narodzenie!  Wystarczy rozejrzeć się dookoła, szczególnie tym mieszkającym w 

miastach i miasteczkach, ażeby zobaczyć po zmroku pojawiające się w witrynach sklepo-
wych bożenarodzeniowe dekoracje. Ci, którzy mieszkają na wsi, powinni wyjść wieczorem na podwórko i głęboko wciągnąć nosem powietrze… to czuć. Jednym słowem: IDĄ ŚWIĘTA!!! Tęsknota tęsknotą, a to już czas zakasać rękawy i do roboty! Podczas przygotowań czas szybciej mija, a więc święta nadejdą niebawem! 

UWAGA!  UWAGA!  UWAGA! 

Jeszcze trwa konkurs 

Mój pierwszy dzień w szkole! 
  

 Super książki do zabawy i czytania czekają! Wraz z końcem października chcielibyśmy Zwycięzcom 
przekazać te bardzo fajne propozycje na jesienne wieczory, które stają się coraz dłuższe. A więc – macie 
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1. O której wstajesz do szkoły? 
a) 6:00 – 7:00. 
b) 7:00 – 7:30. 
c) 7:30 – 8:00. 
2. Kiedy odrabiasz lekcje? 
a) Od razu po powrocie ze szkoły. 
b) Po obiedzie, odpoczynku. 
c) Następnego dnia na przerwie. 
3. Jak często wagarujesz? 
a) Nigdy. 
b) 1 - 3 razy w roku szkolnym. 
c) Chyba ciągle!!! 
4. O której kładziesz się spać? 
a) 20 – 21. 
b) 21 – 23:30. 
c) 23:30 – 6:00. 
5. Czytasz wszystkie lektury? 
a) Czytam wszyyyyyyyyyyyystkie lektury.   
b) Czasem nie zdążę przeczytać całej lektury, ale staram się to nadrobić. 
c) Nie czytam lektur. 
6. Jak często jesteś nieprzygotowany/a do lekcji? 
a) Jeszcze nigdy nie byłam/em nieprzygotowana/ny do lekcji. 
b) Staram się nie zapominać o rzeczach na lekcje. 
c) Mam już przez to kilka pał. 
7. Jakie masz oceny?
a) Najlepsze, może czasem średnie. 
b) Wszystkie oceny, jakie można… Nawet jedynki. 
c) Jak mam trójkę, to jestem z siebie dumny! Jedynka to codzienność. 
WYNIKI: 
Większość A: Ty to po prostu kochasz szkołę! Mógłbyś w niej być ciągle tylko z przerwami na 

jedzenie, itp. 
Większość B: Musisz chodzić do szkoły, ale Ci się nie chce! Masz ciekawsze zajęcia, jednak szkoła 

to twój obowiązek! 
Większość C: Nie cierpisz szkoły… To jest jak twój wróg, który często z Tobą zwycięża. Może 

jednak wyciągnij pozytywne wnioski z chodzenia do szkoły i polub ją?

CZY LUBISZ CHODZIĆ DO SZKOŁY?

REBUS
Coś smacznego, zdrowego, pięknie pachnącego na jesienne słoty

Ciekawostki liczbowe
* Dzieci śmieją się około 400 razy dziennie, podczas gdy osoby dorosłe śmieją się przeciętnie tylko 15 
razy dziennie. 
* Co trzy sekundy na świecie rodzi się dziecko.
* Rocznie na czekolady ludzie wydają ponad 7 miliardów dolarów.


