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Do „Czwóreczki” zapraszamy. 

Moc atrakcji tutaj mamy. 

Czeka  nauka i świetna zabawa. 

Z przyjaciółmi w nieznane wyprawa. 

Pasje tu swoje rozwijamy i humory dobre mamy. 
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Drodzy Czytelnicy! 

Koronawirus zmienił świat, nas wszystkich  

i niewątpliwie zrewolucjonizował nauczanie.  

II semestr roku szkolnego 2020/2021  klasy I- III  

rozpoczynają stacjonarnie, niestety dla klas IV- 

VIII to znów okres zdalnego nauczania. 

Pamiętajcie jednak, że w sytuacjach kryzysowych 

wygrywają Ci, którzy nie poddają się 

pesymizmowi i rezygnacji, ale skupiają swą 

energię na tym, co można zrobić – na 

obowiązkach. Nauka w sytuacji e-learningu jest 

trudna, ponieważ pozbawieni jesteśmy 

wzajemnego wsparcia. Czasem bywamy 

sfrustrowani źle działającym sprzętem, 

niesprawiedliwym traktowaniem, jednak złość 

nigdy nie jest  uczuciem budującym. Zmuszeni 

zostaliśmy do przewartościowania swego życia. 

To, co dotychczas było dostępne, wszystkie 

luksusy życia zostały nam odebrane, jednak 

kryzys minie, a my możemy z niego wyjść lepsi… 

Wielu z nas zdało sobie sprawę, jak cenny jest 

bezpośredni kontakt z nauczycielami oraz 

rówieśnikami i jak wielką wartością jest wiedza. 

Wykorzystajmy więc czas odosobnienia na 

twórczą pracę.  Nie zapominajmy, że uczymy się 

przede wszystkim dla siebie. Redakcja 

„Czwórkowych Newsów” życzy wszystkim 

zdrowia, pozytywnego nastawienia, silnej 

motywacji do nauki oraz szybkiego powrotu do 

szkoły.  

                                                                        KoD  

 

ZAPROSZENIE  

NA DZIEŃ OTWARTY w PSP  NR 4 
 

Serdecznie zapraszamy przyszłorocznych 

pierwszoklasistów oraz ich Rodziców na  

Dzień Promocji „Czwórki” 

w dniu 19 lutego 2021 r. o godz. 17.00 
 

Jeżeli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na 

spotkanie stacjonarne, zapraszamy na wirtualny 

spacer dostępny na szkolnym facebooku oraz 

stronie internetowej - psp4.ostrowiec.edu.pl. 

Dnia 17.02.2021 r. na stronie internetowej podana 

zostanie informacja o formie spotkania. 

Zapraszamy serdecznie! 

 

 

 
 

„CZWÓRKA” ZAPRASZA !!! 
 

Drogi Rodzicu, czas wybrać szkołę dla  

Twojego dziecka! 

U nas otrzymasz: 

✓ Edukację na najwyższym poziomie; 

✓ Fachową pomoc w nauce; 

✓ Nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową; 

✓ Wsparcie pedagoga w trudnych sytuacjach; 

✓ Specjalistyczną pomoc dla uczniów z 

trudnościami w nauce oraz dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

✓ Bogatą ofertę zajęć profilaktycznych; 

✓ Bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę; 

✓ Bogatą ofertę bezpłatnych zajęć 

pozalekcyjnych rozwijających pasje:  

⦁ dziennikarstwo ⦁  anglojęzyczne koło 

teatralno-muzyczne ⦁ taniec ⦁ chór ⦁ gry 
planszowe ⦁ caritas ⦁ zuchy ⦁ harcerstwo ⦁ 
cheerleaderki ⦁ zajęcia sportowe i plastyczne  

 
W roku szkolnym 2021/2022 oferujemy klasę  

o przedłużonym pobycie z płatnymi zajęciami 

pozalekcyjnymi trwającymi do 15.30. W ramach 

zajęć pozalekcyjnych prowadzimy: codzienny 

spacer, gry i zabawy ruchowe oraz odrabiane lekcji  

i utrwalanie materiału z pomocą nauczyciela. 

Oferujemy też różne atrakcyjne zajęcia na każdy 

dzień tygodnia: program profilaktyczny  

z pedagogiem szkolnym, język angielski, rytmika, 

plastyka i origami oraz koło podróżnicze.  

W programie również ciekawe warsztaty poza 

terenem szkoły.   
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Zbiór  najładniejszych par  

z bajek Disneya 
 

Miłość jest podobno najsilniejszą magią na 

świecie. Może w Dzień Zakochanych, spróbujecie 

się zainspirować tymi wszystkimi opisanymi 

przeze mnie przykładami historii miłosnych  

i dacie się porwać uczuciom bez względu na 

wszystko, co złe. A jeśli zastanawiacie się, w jaki 

sposób dotrzeć do serc swoich wybranków, to 

przetestujcie metody omawianych postaci. 

Powodzenie gwarantowane!  
 

Landy i Tramp 

Trump zdobywa uznanie swojej wybranki, 

korzystając z zasady „przez żołądek do serca”. 

Jednak zakochani, by móc w pełni cieszyć się 

wspólnym szczęściem, muszą przejść próbę 

rozstania, której zrozumienie stanowiło nie lada 

próbę dla niejednego dziecięcego umysłu. 
 

 
 

Simba i Nala 

Jako małe szczeniaki, byli najlepszymi 

przyjaciółmi.  Nawet po latach, kiedy zobaczyli 

siebie jako dorośli, to udowodnili, że była między 

nimi miłość od pierwszego wejrzenia. Nala  

i Simba, chociaż uwikłani w polityczne rozgrywki 

Skazy, odnajdują w sobie siłę, by wspólnie 

przeciwstawić się rządom tyranii i przywrócić ład 

na Lwiej Skale bez uszczerbku na uczuciach. 
 

 

Roger i Anita 

Wiemy, że 101 Dalmatyńczyków miało być 

przede wszystkim o psach, ale pojawili się Roger  

i Anita. Ta urocza para powinna być naszym 

przykładem do naśladowania w sprawach 

romantycznych. Poznają się dzięki swym 

czworonożnym pupilkom dalmatyńczykom. 

Przypadkowa znajomość przeradza się w głębsze 

uczucie. Roger i Anita szybko uświadamiają 

sobie, że zakochani są również Pongo i Perdy. 
 

 
Miłość od pierwszego wejrzenia szczęśliwa para 

postanawia przypieczętować węzłem małżeńskim. 

Ślubują przed ołtarzem wierność ku uciesze 

swych dalmatyńczyków, które nareszcie także 

mogą być razem. Wkrótce przychodzi na świat 

psie potomstwo - piętnaścioro uroczych 

szczeniaków o miękkim, białym futerku w czarne 

łatki. I tu pojawia się problem, ale miłość potrafi 

pokonać zło.  
 

Hercules i Megara 

Kto mógłby być dobry dla Herkulesa, syna 

greckich bogów? Oczywiście kobieta! Silna  

i przebojowa jak Meg. Ona okazała się być 

jedyną, którą może go oswoić. Herkules w imię 

miłości do niej gotów był poświęcić życie.  

W zasadzie to ten gest opłacił mu się podwójnie,  

z jednej strony zyskał dziewczynę, a z drugiej 

przypodobał się swojemu  tatusiowi. 
 

 

Okiem młodego redaktora 
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Mickey i Minnie 

To jedna z najbardziej  romantycznych  

i  najsłodszych historii miłosnych. Pierwsza dama 

Disneya nie mogła się oprzeć popularnemu 

kawalerowi. Do końca nie wiadomo, czy Miki  

i Minnie są parą, czy małżeństwem. W żadnej 

kreskówce nie pokazano ich ślubu, natomiast sam 

Walt Disney powiedział kiedyś, że dla niego oni 

zawsze byli i będą zakochani…. 
 

 
 

Bernard i Bianca 

Niebezpieczeństwo grozi im na każdym kroku, 

lecz mimo to Bernard nie przepuszcza żadnej 

okazji, aby wyznawać Biance swoją miłość. 

Uroku tej  historii dodaje kontrast pomiędzy 

elegancką Biancą a nerwowym Bernardem. Ta 

różnica charakterów dodatkowo napędza fabułę  

i dodaje bajce uroku. 

 

 
 

Tarzan i Jane 

Jane wprost ze świata zachłyśniętego rewolucją 

przemysłową wpada w ramiona na wpół dzikiego 

jegomościa. Każde z nich reprezentuje inną 

rzeczywistość, lecz istotą uczucia jest tutaj 

szukanie podobieństw pośród odrębności. Ona 

jest spięta, a  one jest dziki i był wychowywany 

przez małpy. To przepis na katastrofę, ale nie  

w tym przypadku. 

 

 
 

Bella i Bestia 

To para, która wręcz nie miała prawa się w sobie 

zakochać. To kompletne przeciwieństwa 

charakterów. Przetrzymywanie Belli  w zamku  

w roli więźnia i huśtawki nastroju Bestii 

sprawiały, że mamy wątpliwości, czy oni w ogóle 

się polubią, a co dopiero zakochają! A jednak 

ponownie okazuje się, że zainteresowania 

połączyły dwie dusze. To, co jest pocieszające  

w tej historii, to fakt, że Bella nie patrzyła na 

wygląd Bestii, poznawała go lepiej i starała się go 

zrozumieć. On natomiast zmieniał się i łagodniał 

pod jej wpływem. Okazało się, że najważniejsze 

jest to, jak czują się w swoim towarzystwie i co 

sobą reprezentują, a nie fakt, jak wyglądają. 

 

 
                     

Lilianna Sprycha 

 

 

 

 

Okiem młodego redaktora 
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Bajka o uczuciach  

 
 
Dawno, dawno temu, na oceanie istniała wyspa, 

którą zamieszkiwały emocje, uczucia oraz ludzkie 

cechy - takie jak: Dobry Humor, Smutek, 

Mądrość, Duma; a wszystkich razem łączyła 

Miłość. 

Pewnego dnia mieszkańcy wyspy dowiedzieli się, 

że niedługo wyspa zatonie. 

Przygotowali swoje statki do wypłynięcia  

w morze, aby na zawsze opuścić wyspę. 

Tylko Miłość postanowiła poczekać do ostatniej 

chwili. Gdy pozostał jedynie maleńki skrawek 

lądu, Miłość poprosiła o pomoc. 

Pierwsze podpłynęło Bogactwo na swoim 

luksusowym jachcie. Miłość zapytała: 

- Bogactwo, czy możesz mnie uratować? 

- Niestety, nie. Pokład mam pełen złota, srebra  

i innych kosztowności. Nie ma tam już miejsca 

dla ciebie - odpowiedziało Bogactwo. 

Druga podpłynęła Duma swoim ogromnym 

czteromasztowcem. 

- Dumo, zabierz mnie ze sobą! - poprosiła Miłość. 

- Niestety, nie mogę cię zabrać! Na moim statku 

wszystko jest uporządkowane, a ty mogłabyś mi 

to popsuć... - odpowiedziała Duma i z dumą 

podniosła piękne żagle. 

Na zbutwiałej łódce podpłynął Smutek. 

- Smutku, zabierz mnie ze sobą! - poprosiła 

Miłość. 

- Och, Miłość, ja jestem tak strasznie smutny, że 

chcę pozostać sam- odrzekł Smutek i smutnie 

powiosłował w dal. 

Dobry Humor przepłynął obok Miłości nie 

zauważając jej, bo był tak rozbawiony, 

że nie usłyszał nawet wołania o pomoc. 

Wydawało się, że Miłość zginie na zawsze  

w głębiach oceanu... 

Nagle Miłość usłyszała: - Chodź! Zabiorę cię ze 

sobą! - powiedział nieznajomy starzec. 

Miłość była tak szczęśliwa i wdzięczna za 

uratowanie życia, że zapomniała zapytać, kim jest 

jej wybawca. 

Miłość bardzo chciała się dowiedzieć, kim jest ten 

tajemniczy starzec. Zwróciła się o poradę do 

Wiedzy. 

- Powiedz mi proszę, kto mnie uratował? 

- To był Czas - odpowiedziała Wiedza. 

- Czas? - zdziwiła się Miłość. - Dlaczego Czas mi 

pomógł? 

- Tylko Czas rozumie, jak ważnym uczuciem  

w życiu każdego człowieka jest Miłość 

- odrzekła Wiedza. 

                                                       Autor nieznany  
 

Jak kochają zwierzęta? 
Nie uwierzycie, zwierzęta podobnie jak ludzie 

zakochują się w innych przedstawicielach 

swojego gatunku. Zdolne są  do żałoby po stracie 

partnera, czasem jednak dopuszczają się zdrady. 

Wszystko zależy od gatunku i charakteru danego 

osobnika.  
 

Romantyczna miłość w świecie ptaków  

Ptaki wykształciły szereg rytuałów, które mają 

zapewnić im przychylność partnerki. To właśnie 

samczyki uczestniczą w castingu, którego 

zwycięzca zyskuje względy wybranej samiczki. 

Nie każdy o tym wie, ale australijscy kuzyni 

wróbli – altanniki, starają się o dzióbek swojej 

wybranki bardziej niż niektórzy mężczyźni o rękę 

kobiety. Te niewielkie ptaszki podczas godów 

zamieniają się w małych budowniczych. 

Przyozdabiają one altanki pięknymi kwiatami. 

Ten, który się najbardziej postara, może liczyć na 

przychylność samiczki. 

 

Okiem młodego redaktora 
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Jak kochają papugi? 

Miłość w świecie ptaków przybiera różne formy, 

jednak tę najbardziej romantyczną możemy 

obserwować w przypadku papug. Nimfy, kakadu, 

ary czy faliste pozostają sobie wierne przez całe 

życie. Papugi to prawdziwi mistrzowie  

w okazywaniu sobie czułości. Nieustannie się 

adorują, cmokają i czyszczą sobie nawzajem 

piórka. Patrząc na woliery z większą ilością 

papug, bardzo można wyróżnić pary, ponieważ te 

nieustannie się do siebie tulą.  

 
 

Równie wierne jak papugi są kruki, które  

w okresie godowym wykonują istne akrobacje, 

aby przypodobać się partnerce. Pary kruków co 

roku korzystają z tego samego gniazda, dlatego 

też nie należy ich niszczyć nawet zimą.  

 
Kruk także jest symbolem miłości. W Chinach  

i Japonii, jeśli przy niemowlęciu pojawi się ten 

ptak, jest to oznaka, iż dziecko dziękuję w ten 

sposób rodzicom za dar życia i okazuje im swoją 

miłość. W Afryce kruk jest ostrzeżeniem przed 

zbliżającym się niebezpieczeństwem oraz ochroną 

przed tym, co złe. 

Sokół zaliczany do ptaków drapieżnych to 

prawdziwy akrobata walczący o względy damy 

swojego serca. Jego spektakularne zaloty trwają 

stosunkowo długo.  

 

 
 

Sokół wędrowny to wierny ptak. Para tworzy się 

na całe życie i miejsce lęgowe też. Na północy 

znajduje się wiele klifów zwanych sokołami, gdzie 

gniazda sokoła wędrownego są znane od wielu 

dziesięcioleci, a nawet stuleci. Ptaki te opuszczają 

swoje ulubione miejsca tylko pod przymusem -  

z powodu zniszczenia gniazda, strzelaniny, 

niepokoju. 

 

Choć ptaki kojarzą się nam z wiernością, koguty 

to typowi poligamiści, o czym z pewnością 

mieliście  okazję  przekonać się podczas pobytu 

na wsi.  
 

 
 

Samce mają do dyspozycji kurnik pełny kur. 

Niestety, naukowcom nie udało się zbadać, czy ta 

sytuacja odpowiada samiczkom. Jedno jest 

pewne, kury nie sprzeciwiają się kogutowi. 

 

Zachęcam wszystkich do obserwacji przyrody, bo 

to wspaniałe i fascynujące zajęcie. Można 

dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy  

o zwierzętach i roślinach Ponadto działa to kojąco 

na naszą psychikę. Uczy wchodzenia  

w odwieczny rytm natury, pozwala na odkrywanie 

zupełnie nieznanych wcześniej  zjawisk, wyostrza 

naszą wrażliwość i uważność. Naprawdę warto! 

                                                        Bartosz Kaczor 

 

 

 

Okiem młodego redaktora 



 

 7 

 

Co symbolizują kwiaty? 
Wybierając w kwiaciarni bukiet dla konkretnej 

osoby lub na określoną okazję, warto wziąć pod 

uwagę znaczenie kwiatów. Symbolika niektórych 

roślin mocno utrwaliła się w zbiorowej 

świadomości – wiedząc co nieco na ten temat, 

unikniemy wielu niezręczności. Poznajcie więc 

symbolikę najpopularniejszych kwiatów. 

 

Symbolika frezji: wyraz szacunku, ale też 

zaproszenie do flirtu. 

 

 
 

Symbolika żonkili: symbolizują negatywne 

uczucia – zazdrość i miłość bez wzajemności,  

a także pewność siebie i egoizm. 

 
Symbolika tulipanów: wręczając te wiosenne 

kwiaty, wyrażamy pozytywne uczucia. Tulipany 

symbolizują radość ze spotkania, możemy za ich 

pomocą powiedzieć "dobrze, że jesteś", "miło Cię 

widzieć", a jeśli są czerwone – "kocham Cię". 
 

 
 

Symbolika róż: to eleganckie kwiaty o niezwykle 

bogatej symbolice, a wszystko zależy od ich 

koloru. Czerwone są oczywiście wyrazem 

gorącej, namiętnej miłości i pożądania. Białe róże 

symbolizują szlachetne uczucia i niewinność, 

dlatego często pojawiają się w bukietach ślubnych 

lub są wręczane dzieciom. Różowe oznaczają 

sympatię i przyjaźń. Najbardziej neutralny 

przekaz mają te herbaciane – wręczając je, 

możemy wyrazić na przykład swoją wdzięczność. 

 

 
 

Symbolika lilii: oznaczają czystość, niewinność  

i poważne zamiary wobec adorowanej, a także jak 

najlepsze życzenia 

 
 

Symbolika goździków: do niedawna kojarzone 

były głównie z czasami PRL-u, obecnie jednak 

powróciły do łask. Goździki sprawdzą się  

w bardziej oficjalnych sytuacjach, kiedy chcemy 

komuś podziękować lub wyrazić uznanie  

i podziw. Podobną symbolikę mają gerbery. 

 

 
 

Okiem młodego redaktora 
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Symbolika fiołków: to wyraz tęsknoty, 

skrywanej miłości, wierności. 

 

 
 

Symbolika storczyków: kwiaty te symbolizują 

zmysłowość i doskonałość. To oznaka głębokich 

uczuć, podziwu, fascynacji drugą osobą. 

 

 
 

Symbolika bzu: to kwiat miłości i radości, 

oznaczający najczęściej niewinną, szaloną miłość 

młodzieńczą. 

 

 
 

Symbolika hiacyntów: wyrażają przykrość 

wywołaną zachowaniem bliskiej osoby, ale też 

gorliwość (różowy) czy bezinteresowną sympatię 

(biały). 

 

 
 

Symbolika konwalii: oznaczają subtelność, 

delikatność, wręcz nieśmiałość. Są wręczane 

osobom, których urodę podziwiamy. 

 

 

Niezależnie od ostatecznego wyboru pamiętajmy, 

aby kwiaty wręczać zawsze pąkami do góry. 

Miejmy na uwadze także to, że bukiet ciętych 

kwiatów jest bardziej elegancki niż rośliny 

doniczkowe. 

Wręczając kwiaty należy trzymać je w lewej ręce, 

tak, by prawa była wolna do powitania, W chwili 

samego przekazania bukietu, kwiaty powinno się 

jednak przełożyć do prawej ręki. 

 

Kwiaty w bukiecie powinny być w liczbie 

nieparzystej – według przesądów parzysta liczba 

przynosi pecha. Wręczając bukiet, należy jednak 

zachować umiar – zbyt okazały i składający się  

z niewłaściwych kwiatów może prowadzić do 

niezręczności, która zamiast poprawić, pogorszy 

relację. 

                                              Marietta Major 
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Miłosne czary  

z przymrużeniem oka  
 

 
Jeśli  masz złamane serce lub kochasz bez 

wzajemności, wykorzystaj wieczór walentynkowy 

do niezwykłych czarów. Najważniejszym 

warunkiem skutecznego czarowania jest 

prawdziwe, szlachetne uczucie, które żywisz do 

osoby, którą chcesz czarować. Kolejną ważną 

rzeczą jest wizualizacja, czyli wyobrażenie sobie 

skutków czaru: czy na pewno komuś nim nie 

zaszkodzisz? Poza tym wskazany jest zdrowy 

rozsądek. Magia to poważna sprawa i należy jej 

używać wyłącznie do celów pozytywnych.  

Naszyjnik Afrodyty  

To różne muszle nanizane na sznurek i noszone 

jako naszyjnik. Również mogą być amuletem, 

który przyciągnie uwagę wybranka lub wybranki!  

Pachnący laur 

Ten czar sprawi, że sympatia, która z jakiegoś 

powodu zerwała z Tobą lub była niewierna, 

jednak do Ciebie wróci. W dzień Św. Walentego 

spal garść liści laurowych, wypowiadając przy 

tym głośno imię sympatii, która Cię opuściła…  

Magiczna szarlotka 

Sposób na zainteresowanie chłopca/dziewczyną 

swoją osobą. Możesz wypróbować na 

walentynkowym party: Weź czerwone jabłuszko, 

nakłuj je kilkanaście razy igłą, wymawiając przy 

tym głośno imię ukochanego/ukochanej. 

Następnie schowaj na noc owoc pod poduszkę. 

Rano dodaj pokrojone (teraz już czarodziejskie) 

jabłko do nadzienia pieczonej własnoręcznie 

szarlotki. Ciastem koniecznie poczęstuj 

wybranka/wybrankę.  

Woreczek Wenus 

Uszyj woreczek z czerwonego jedwabiu. Zapal 

czerwono-różową świecę i przy jej blasku wrzuć 

do niego suszone skórki jabłek, płatki róży i dwa 

białe, gołębie pióra. Spryskaj wszystko olejkiem 

cytrynowym lub piżmowym. Woreczek noś 

zawsze przy sobie, np. na szyi lub w kieszeni i nie 

oddawaj nikomu. Na pewno przyciągnie on 

miłość.  

Czosnkowy narzeczony/narzeczona 

Na cebuli lub główce czosnku napisz (czerwonym 

flamastrem lub długopisem) imię wybranego 

przez Ciebie chłopca/dziewczyny. Posadź potem 

główkę w ceglanej doniczce, wymawiając jego/jej 

imię. Podlewaj roślinkę codziennie rano  

i wieczorem, recytując zaklęcie: "Tak jak rośnie ta 

cebula, tak również miłość (tu imię 

ukochanego/ukochanej) ma dla mnie rosnąć". 

Cytrynowy amulet 

Ze świeżo obranej, cytrynowej skórki wytnij 

ostrym nożem małe serduszko. Susz je potem 

przez 7 dni na słońcu, a następnie noś zawsze 

przy sobie: w plecaku lub portfelu jako miłosny 

amulet.  

Magiczna moc włosa 

Zdobądź kosmyk włosa lub nitki z ubrania 

obiektu pożądania i np. spleć włos swój  

i ukochanej osoby i zawiąż na przegubie dłoni 

wymawiając zaklęcie: "Musisz mnie kochać, 

będziesz mój (moja)". W ten sposób można 

zapewnić sobie miłość i wierność; dla pewności 

można powtórzyć ten zabieg trzy razy ...lub 

choćby błoto z jego butów zbierz, następnie 

zmieszaj je z woskiem i wrzuć do ognia  

i wypowiedz : "By jego serce tak płonęło  

i topniało jak wosk".  

Magiczna kostka cukru 

 Możesz osłodzić waszą miłość. Noś kostkę cukru 

przez cały dzień przy sobie, potem wrzuć ją 

Twojemu wybrankowi/wybrance niepostrzeżenie 

do herbaty. Jeśli ją wypije - będzie tylko 

Twój/Twoja.  

Tulipanowy czar 

Kwiaty też potrafią zaczarować. Na cebulce 

tulipana obok własnego imienia wypisz imię 

osoby, którą pragniesz w sobie rozkochać. Wsadź 

tulipana do doniczki i czekaj aż zakwitnie. Kiedy 

pojawią się pierwsze kwiatki, na pewno przyjdzie 

miłość.  

Drzewo i paznokieć 

Obcięty kawałek jego/jej paznokcia zakop pod 

drzewem, rosnącym przy domu, w którym 

mieszkasz. Jego/jej miłość będzie dzięki temu 

wieczna i trwała! 

                                           Marcelina Dziewięcka 

Rady i porady 
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Różane drzewko szczęścia 

Przygotuj: kartkę z bloku technicznego, zielony 

papier, rolkę po papierze lub ręczniku 

kuchennym, kolorowe włóczki, sznurek najlepiej 

taki zwykły do pakowania paczek, waciki 

kosmetyczne, klej, nożyczki.  

Sposób wykonania: Z kartki z bloku 

technicznego wytnij koronę drzewa, a następnie 

owiń ją dookoła sznurkiem, włóczką lub muliną. 

Rolkę nadetnij u góry tak, aby można było 

zamocować później koronę drzewa. Rolkę, która 

będzie stanowiła pień naszego drzewka, również 

owiń sznurkiem. Różyczki wykonuj z kolorowych 

wacików kosmetycznych. 

Wacik rozwiń i przetnij na pół wzdłuż tak, aby 

powstały dwa wąskie paski. Następnie z każdego 

nich zwiń różyczkę na kształt ślimaka. Na jedno 

drzewko potrzebujesz około 9 różyczek.  

Z zielonego papieru wytnij  listki. Gdy nasze 

drzewo będzie już gotowe, za pomocą kleju 

magic, introligatorskiego lub kleju na gorąco 

przyklej różyczki. Na końcu miedzy sznurki 

wetknij nasze listki. Listki powinny się trzymać 

bez kleju, ale w razie potrzeby można je też 

przykleić.  

Oliwia Rutkowska 

Walentynkowe żelki 
 

 
 

Składniki: 

500 ml śmietanki 30 % 

2 łyżki cukru pudru 

1 opakowanie żelatyny deserowej (na 0,5 l) 

1 opakowanie wiśniowej galaretki 

Sposób przygotowania: 

Śmietankę wlewamy do rondelka, a następnie 

dodajemy cukier puder i wszystko podgrzewamy 

na wolnym ogniu. Żelatynę przygotowujemy 

według przepisu na opakowaniu i małymi 

porcjami dodajemy ją do śmietanki, jednocześnie 

cały czas miksując. Formę wykładamy folią 

spożywczą i do niej wlewamy naszą masę. 

Trzymamy masę w lodówce, aż do zastygnięcia. 

Następnie rozpuszczamy galaretkę w 0,4 l gorącej 

wody i czekamy do wystygnięcia. W gotowej 

masie wycinamy serduszka z foremki. W puste 

miejsca wlewamy galaretkę. Na koniec wkładamy 

wszystko do lodówki, aż do zastygnięcia. 

Smacznego! 

                                   Paulina Krzos 

 

 

Coś na ząb 

http://gotowanie.onet.pl/przepisy/walentynkowe-zelki,117763.html
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Dzień Babci i Dziadka 

 
 

Babcia jest od przytulania.                                                        

Dziadek jest od całowania,                                                                

A we dwoje od kochania                                                                

I od wnuków rozpieszczania 
 

Dzień Babci i Dzień Dziadka to ważne święta nie 

tylko dla seniorów, ale i wszystkich wnuków. Te 

młodsze powinny pomyśleć o pięknej laurce lub 

innym wykonanym własnoręcznie prezencie,  

a starsze - wizycie w kwiaciarni lub ulubionej 

cukierni. Kwiaty, czekoladki i drobne prezenty na 

pewno nie wyrażą całej miłości i wdzięczności, 

jednak z pewnością sprawią, że kochani 

dziadkowie uśmiechną się i pomyślą: „Jesteśmy 

szczęśliwi, mając takich cudownych wnuczków!” 

 
Dzień Babci ma już w Polsce całkiem długą 

tradycję. Pierwszy pomysł, aby utworzyć święto 

wszystkich babć, pojawił się w 1964 roku na 

łamach tygodnika "Kobieta i Życie", rok później 

pomysł ten podchwycił "Express Poznański".  

Z kolei w roku 1966 "Express Wieczorny" ogłosił, 

że 21 stycznia zostaje Dniem Babci. I tak już 

zostało. Z kolei Dzień Dziadka ma nieco krótszą 

historię. Świętujemy go bowiem dopiero od 1981 

roku 22 stycznia. Prawdopodobnie przywędrował 

do Polski ze Stanów Zjednoczonych  w latach 

osiemdziesiątych XX wieku i stopniowo stawał 

się coraz popularniejszy. Jego geneza jednak nie 

jest do końca znana.  

 

Obraz babci i dziadka zazwyczaj maluje się  

w naszych sercach w jasnych barwach. Zapewne 

dzieje się tak na skutek tego, że dziadkowie 

przeszli ze swymi dziećmi wszystko, co powinni 

przejść, więc dla wnucząt są bardziej pobłażliwi. 

Wiedzą, że nie da się przed wszystkim przestrzec, 

że niektórych błędów nie można uniknąć, a poza 

tym i tak życie okaże się najlepszym 

nauczycielem. Dlatego też nie podnoszą głosu, nie 

wyznaczają tak sztywnych reguł. Za to słuchają, 

opowiadają, przytulają, doradzają. Do tego 

dokarmiają pysznymi obiadkami. Stanowią także 

symbol miłości i szacunku. bo przeżyli razem 

wiele lat. Są najlepszymi osobami na świecie. 

Poświęcają nam każdą wolną chwilę. Nie 

szczędzą swojej cierpliwości i miłości. Chętnie 

dzielą się zdobytym doświadczeniem i jakże 

cenną wiedzą. Są także prawdziwą skarbnicą 

wspomnień rodzinnych.  

 

Za co kochają i cenią swoich 

dziadków uczniowie PSP4? 

 

- Kocham swoją babcię i dziadka za to, że gdy 

mam problem zawsze mi pomogą. Uwielbiam 

słuchać ich barwnych historii. 

- Dzięki mojej babci nauczyłem się wiele i teraz 

dzięki niej uważam, że wszystko jestem w stanie 

przezwyciężyć. 

- Kocham dziadków za  wszystko! Za ich cenne 

rady życiowe, wspólne herbatki oraz pyszne 

obiadki. 

- Oglądamy razem z dziadkiem mecze piłki nożnej 

i mogę z nim porozmawiać o  sporcie. 

- Dziadkowie dbają o nas na każdym kroku i robią 

wszystko, żeby niczego nam nie brakowało. 

- Kocham ich za to, że są tak po prostu, w każdej 

sytuacji. I gdy kiedyś ich zabraknie, w moim sercu 

będą zawsze… 

- Najbardziej cenię swoją babcię i swojego 

dziadka za to, że potrafią pocieszyć mnie  

w ciężkich chwilach. 

- Dziadka kocham za to, że ma bardzo żartobliwy 

sposób bycia oraz zawsze rzuci mi parę grosza. 

- Mam najlepszych dziadków pod słońcem. Są dla 

mnie jak anioły. 

- Kocham swoich dziadków bardzo mocno. To oni 

uczą  mnie wielu rzeczy i poświęcają mi dużo 

czasu. Ponadto pomagają mi wyjść  

z kłopotów. 

- Moja Babcia jest najlepsza na świecie. Troszczy 

się o całą rodzinę. Robi najlepsze na świecie 

pierogi i kotlety mielone. Potrafi piec pyszne 

ciasta, po prostu palce lizać! 

Sonia Banaś                                                                   

„Czwórkowe” talenty 
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Babcia i Dziadek  to dobrana para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lubią się przekomarzać od samego rana.                                                                                                                                     

Na co dzień są bardzo radośni.                                                                                                                                                                                   

Mają dla nas wiele cierpliwości.                                                                                                                                                                                                                                  

Czas swój chętnie nam poświęcają,                                                                                                                                 

bo swe wnuki bardzo kochają.                                                                                                                                             

My za wszystko im bardzo dziękujemy                                                                                                                                                                                                              

i w podzięce swe serce oddajemy. 

                            Nikola Szymańska 

Moi drodzy Państwo.                                                                                                                                         

coś Wam powiem szczerze:                                                                                                                              

Mam super babcię i dziadka!                                                                                                                

Aż sam w to nie wierzę. .                                                                                                                           

Babcia lubi piec i gotować,                                                                                                                     

a dziadzia potrawy smakować.                                                                                                                              

Oboje uczą i rozpieszczają,                                                                                                                        

a jak potrzeba to i nagradzają.                                                                                                                            

W dniu ich święta,  

dla babuni i dziadziusia                                                                                                           

ten wierszyk jest od Piotrusia.  

                   Piotr  Stępniewski  

 

Zagadka 

Kto od najmłodszych lat się nami opiekował?                                                                                                                

Kto historie z dawnych lat opowiadał?                                                                                                                        

Kto swą troską czule  nas obdarował?                                                                                                                        

Kto w trudnych chwilach nas wspierał?                                                                                                                        

Kto pomagał wstać, gdy zdarzył się upadek?                                                                                                      

Odpowiedź jest prosta.                                                                                                                                                

To kochana babcia i dziadek!                                                                                                                            

Uśmiechy ich dla nas przyjemne jak słońce,                                                                                                                            

bo dla nich jesteśmy warci tysiące. 

                                  Gabriela Gardynik 

 

Babcia z dziadkiem 

już od rana o wszystko się troszczą. 

Krzątają się, gotują, kupują 

i do lekcji nawołują. 

Wiele dziś życzeń dla Was,   

kwiatów i prezentów mam. 

Bądźcie zdrowi, radośni 

zawsze uśmiechnięci. 

Chciałbym byście szczęśliwi byli 

i 200 lat w zdrowiu ze mną żyli! 

                             Mateusz Szczepański 

 

Babcia i Dziadek są bardzo radośni.                                                                                                                                 

Lubią tańczyć i się śmiać.                                                                                                                                                     

Babcia piecze pyszne ciasta.                                                                                                                                           

Dziadek w szachy lubi grać.                                                                                                                                           

Kiedy tylko zapragniemy,                                                                                                                                                 

chętnie z nami bawią się.                                                                                                                                                        

Za to wszystko dziękujemy                                                                                                                                                     

i życzenia dziś im ślemy. 

                            Nikola Szymańska 

 

Moja babcia jest wspaniała! 

Nie ma takiej drugiej. 

Umie czytać w mich myślach. 

Zawsze wie co lubię. 

Nawet jeśli coś nabroję, 

zawsze wytłumaczy. 

Wszystkie moje błędy 

umie mi wybaczyć. 

Zawsze mogę na nią liczyć. 

Jest lekiem w niedoli. 

Ona czule mnie przytuli. 

Wie też co mnie boli. 

                             Julia Jesionowska 

MIŁOŚĆ 

Miłość to ciężkie do pojęcia słowo. 

Miłość zawsze można przeżyć na nowo. 

Miłość tworzy pomiędzy ludźmi więź prawdziwą. 

Miłość stworzy rodzinę szczęśliwą. 

Miłość zagoi życiowe rany. 

Miłość sprawi, że będziesz kochany. 

Miłość to coś czego nie da się dokładnie opisać. 

Miłość niedługo do Twego serca powinna 

zawitać. 

                                                        Sonia Banaś 

 

 
                                                Lilianna Sprycha 

„Czwórkowe” talenty 
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„Zerówkowicze”  

w karnawałowej odsłonie 
Uczniowie ze Szkolnego Koła Dziennikarskiego 

odwiedzili przyszłorocznych pierwszoklasistów,  

aby poznać ich bliżej. 
 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11 

GRUPA SŁONECZKA 
 

Dziś Słoneczka radośnie świeciły. 

Karnawałowe stroje założyły. 

Do wesołej zabawy miały chęć 

i pozowały jak modelki do zdjęć. 

 

MARTYNKA 

Często rysuje i maluje. 

Jej ulubioną porą roku 

jest lato, dlatego  

w przyszłości wybierze 

się w plener do ciepłych 

krajów. A my będziemy 

podziwiać wystawę jej 

pięknych prac  

w niejednej galerii. 

Jednocześnie zajmie się 

ochroną jej ulubionych 

zwierząt - niedźwiedzi. 

 

BŁAŻEJEK 

Jest muzykalny i ma 

poczucie rytmu. Gra na 

wielu instrumentach. 

Zamierza założyć swój 

zespół lub ubiegać się  

o angaż w sławnej 

orkiestrze symfonicznej. 

Jego ulubionym kolorem 

jest niebieski, a idolem 

Św. Mikołaj. 

 

MARYSIA 

Bardzo lubi zwierzątka  

i chętnie się nimi  

opiekuje. W domu swój 

wolny czas poświęca 

króliczkowi - Pusi oraz 

zabawie  pluszowymi 

misiami. Uczy się 

odpowiedzialności, co 

ułatwi jej start   

w dorosłe życie. 

Jej ulubiony kolor to 

różowy. 

 

FABIANEK 

Często stawia budowle  

z klocków Lego. Lubi 

matematykę, z łatwością 

liczy w pamięci. Wciąż 

odkrywa swoje nowe 

możliwości i chce zostać 

naukowcem. Może już 

w niedalekiej 

przyszłości zapoznamy 

się z jego wynalazkami? 

 

 

JAŚ 

Piłką nożna to jego 

pasja. Podziwia znanych 

piłkarzy i chciałby grać 

tak jak oni. Jego złota 

korona wróży, że będzie 

królem strzelców  

i  następcą Roberta 

Lewandowskiego.  

Dobrze i szybko liczy 

oraz buduje z klocków 

Lego. 

 

HANIA 

Lubi konie i kucyki. 

Chciałaby w przyszłości 

się nimi zajmować, gdyż 

uważa, że to bardzo 

przyjazne zwierzęta. 

Doskonale je rozumie  

i może zostanie 

zwierzęcą 

behawiorystką… Często 

rysuje, a jej ulubiony 

kolor to różowy. 

 

 

MICHAŁEK 

Interesuje  się 

kosmosem i chce zostać 

naukowcem, a może 

pilotem samolotu lub 

rakiety 

międzyplanetarnej? Być 

może już niedługo 

odkryje całkiem nową 

planetę…W jego głowie 

mieści się tysiące 

marzeń. Lubi lato i kolor 

pomarańczowy. 

 

Aktywny Uczeń 
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OLA   

Dziewczynki o tym 

imieniu charakteryzuje 

szeroko rozumiana 

mądrość. Ola chętnie 

tańczy i śpiewa, być 

może zostanie  aktorką. 
Zawodowo zajmuje się 

odgrywaniem ról  

w filmach i sztukach 

teatralnych. Dziś bawi 

się lalkami i wymyśla 

przeróżne sceny z życia 

wzięte. 

 

NADIA 

Uwielbia malować. Jej 

ulubioną bajką są 

Smerfy- sama 

występowała  

w przedstawieniu jako 

Smerfetka. Nie ma 

tremy i na scenie 

zachowuje się jak 

prawdziwa artystka!  

Z chęcią liczy i pisze, 

zna wszystkie literki. Jej 

kolor to zielony jak 

trawa. 

 

 

NIKOLA 

Jest wrażliwa, 

opiekuńcza i chętna do 

pomocy innym. Lubi 

rysować i bawić się 

lalkami. Jak przystało na 

księżniczkę, umie 

wyczarować na kartce 

sceny z bajek. Jej 

przyjazny kolor to róż. 

 

IGA  

Kocha wszystkie 

zwierzęta i  z troską 

zajmie się każdym ich 

problemem.  Chce  

w przyszłości zostać 

weterynarzem. Jest 

spostrzegawcza i ma 

podzielną uwagę. Jej 

ulubionym kolorem jest  

czarny brokatowy. 

 

VANESSA 

Osoby o tym imieniu są 

pełne energii i 

temperamentu. 

Lubi bawić się lalkami, 

a jej ulubionym kolorem 

jest różowy. Ma w domu 

zwierzątka i się nimi 

opiekuje. Marzy, aby  

w przyszłości wszystkim 

pomagać. 

 

 

 

FILIPEK 

Jest ciekawy świata   

i chętnie go poznaje. 

Często bawi się  

w Policjantów 

i Złodziei, gdyż  

w przyszłości pragnie 

pracować w  policji. 

Dzięki jego działaniom 

świat w przyszłości na 

pewno  będzie lepszy  

i sprawiedliwy.  

 

STAŚ 

Jego ulubioną zabawką 

są teraz pistolety, 

ponieważ marzy o tym, 

aby zostać żołnierzem. 

Chce bronić swojego 

kraju oraz wszystkich 

obywateli. Na pewno 

będzie dzielnie 

wypełniał wszystkie 

obowiązki. Lubi kolor 

czerwony. 

 

OLEK 

W przyszłości  chce  

zostać policjantem, 

ponieważ jest to bardzo 

odpowiedzialny zawód. 

Będzie pomagał 

ludziom i strzegł ich 

bezpieczeństwa. Już dziś 

dobrze czyta i liczy,  

bo wie, że trzeba się 

dużo uczyć, aby spełniać 

swoje marzenia. 
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MARTYNKA 

To artystyczna dusza. 

Rysuje, maluje, bierze 

udział w wielu 

konkursach  

i wystawach. Być może 

już niedługo 

wybierzemy się na 

wernisaż jej 

przepięknych prac. 

Ponadto tańczy  

i chciałaby zostać 

sławną baletnicą. 

 

 

BARTUŚ 

Chce zostać dzielnym  

żołnierzem i chronić 

pokoju na świecie. Może 

weźmie udział w misji 

wojskowej? Teraz 

ćwiczy sprawność 

fizyczną i celne oko. 

Lubi bawić się  

z kolegami pistoletami. 

Ma dwa ulubione kolory 

– czerwony i niebieski. 

 

 

WOJTUŚ 

Najchętniej bawi się  

w Policjantów 

i Złodziei. To przyszły 

strażnik prawa  

i bezpieczeństwa.  

Będzie bronił słabszych 

i pokrzywdzonych. 

Wciąż odkrywa swoje 

nowe możliwości. Jego 

kolory to – 

pomarańczowy  

i niebieski. 

 

 

KUBUŚ 

Często buduje  

z klocków Lego ciekawe 

konstrukcje. Jego 

ulubionymi kolorami są 

niebieski i zielony. 

Podobnie jak jego 

koledzy chce pracować 

w policji. Będzie 

dzielnie czuwał nad 

bezpieczeństwem 

ludzi i porządkiem 

publicznym. 

 

 

NICOLA 

Bardzo lubi bawić  

z dziećmi w przedszkolu 

i chce w przyszłości 

zostać  animatorką 

zabaw. Fascynuje ją też 

świat śpiewu  i tańca. 

Być może zmieni plany  

i zostanie piosenkarką… 

Jest strojnisią i ma 

świetny gust! 

 

 

BARTUŚ 

Jego imię oznacza ,,syn 

wojownika”. Marzy, aby 

zostać policjantem lub 

kryminologiem. Lubi 

zwierzątka i jest wobec 

nich opiekuńczy. Często 

bawi się ze swoim 

ukochanym braciszkiem 

Antosiem. Jego kolory 

to – biały i czarny. Lubi 

patrzeć na świat przez 

różowe okulary. 

 

 

ALEKSANDER 

Lubi bawić się  na placu 

zabaw razem ze swoimi 

kolegami. Według niego 

najciekawszym kolorem 

jest czerwony.  

W przyszłości pragnie 

zostać odważnym 

strażakiem. Ma nadzieję, 

że skutecznie zgasi 

każdy pożar. 

 

 

„Nie wiadomo, nie wiadomo wcale, 

co w życiu ciebie czeka. 

I ty możesz wyrosną 

na Wielkiego Człowieka. 

 

…Nie wiadomo, nie wiadomo wcale,  

jak się Wielkość w życiu rozpoczyna.” 

                Ewa Szelburg - Zarembina 
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11 
 

GRUPA  BIEDRONECZKI 
 

Dzisiaj nasze miłe Biedroneczki 

kolorowe są jak jesienne listeczki. 

Zabawę karnawałową kochają 

i bardzo chętnie się przebierają. 
 

 

KACPEREK 

Często  układa puzzle. 

Jest  spostrzegawczy  

i wytrwały.  

W przyszłości chce 

pracować w policji. 

Będzie wykrywał  

i ścigał sprawców 

przestępstw oraz 

wykroczeń. Lubi jesień, 

gdyż zbiera wtedy 

kolorowe liście.  

 

NINA 

Kocha zwierzęta i zna ich 

potrzeby, dlatego w 

przyszłości pragnie zostać 

lekarzem weterynarii.  

A może otworzy nawet 

własną klinikę?  Dziś ma 

świnkę morską Iskierkę, 

którą się codziennie 

troskliwie  opiekuje. 

 

 

ZUZIA 

Uwielbia wszelkiego 

rodzaju klocki i kolor 

różowy. Dlatego też 

konstruuje głównie pałace  

i zamki dla prawdziwych 

księżniczek. Pragnie zostać 

lekarzem. Leczyć przeróżne 

choroby i promować 

zdrowy styl życia. 

 

 

 

ANTEK 

Pięknie rysuje. Może 

zostanie ilustratorem 

książek dla dzieci? Kocha 

lato i wakacje. Jego 

ulubionym kolorem jest 

zielony. Chce pracować  

w straży pożarnej. Jest 

dzielny. Będzie pomagał  

ugasić pożar i zwalczał  

skutki ognia. Pospieszy  

z pomocą, gdy będziesz 

poszkodowany  

w wypadku czy powodzi.  

 

MAJA 

Dziś lubi bawić się lalkami 

i je leczy, gdy tylko  tego 

potrzebują.  Nabywa 

praktyki, aby w przyszłości 

zostać lekarzem.  Pragnie 

nieść pomoc innym  

i troszczyć się o ich 

zdrowie. Jej ulubiony kolor  

to biały jak fartuch lekarza. 

 

WIKTORIA 

Lubi opiekować się 

zwierzętami i chce zostać 

weterynarzem. Często 

układa puzzle, nawet te  

z dużą liczbą elementów. 

Jest spostrzegawcza  

i  cierpliwa. Jej ulubiony 

kolor to czerwony, a pora 

roku - zima. 

 

 

KACPEREK 

Jego pasją są motory.  

Marzy, aby zostać 

policjantem, który jeździłby 

na takiej szybkiej maszynie. 

Na pewno przybędzie 

pierwszy, jeśli ktoś będzie 

potrzebował jego pomocy. 

Dziś uczy się 

odpowiedzialności  

i  chętnie opiekuje się 

swoim psem Miśkiem. Lubi 

śnieżną zimę  i kolor 

czerwony. 

Aktywny Uczeń 
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MARYSIA 

Bardzo lubi chodzić do 

przedszkola.  Najchętniej 

wcale  by się z tym 

miejscem  nie rozstawała, 

dlatego planuje tu 

pracować. Chce  nadal 

bawić się z dziećmi i uczyć  

ich przeróżnych rzeczy.  

Jej ulubiony kolor to 

niebieski jak pogodne 

niebo.  

 

 

MAJA 

Lubi bawić się lalkami. 

Czesać je i stroić. Chce 

zostać znaną stylistką 

fryzur. Będzie pracowała  

w profesjonalnym salonie  

i oferowała strzyżenie, 

przedłużanie włosów czy 

koloryzację. Jej ulubione 

kolory to różowy  

i fioletowy.   

 

BEATKA 

To troskliwa opiekunka 

papugi, rybek i pieska.   

W przyszłości chce  nosić 

policyjny mundur i dzielnie 

chronić swych obywateli. 

Stać na straży prawa. Nie 

boi się wyzwań! 

 

 

KUBUŚ 

W przyszłości pragnie 

zostać archeologiem. Marzą 

mu się niezwykłe 

wykopaliska! Zajmuje się 

odkrywaniem i 

analizowaniem pradawnych 

kultur, wynalazków, 

osiągnięć cywilizacyjnych. 

Będzie zwiedzał świat 

i poszukiwał przygód. 

Kocha samochody, zimę  

i kolor niebieski. 

 

 

IGOREK 

Często bawi się z kolegami 

w chowanego i doskonali 

swoją szybkość oraz 

sprawność fizyczną.  Chce  

pracować w policji. Ma  

w domu dwa pieski. Może 

w przyszłości zajmie się 

tresurą owczarków 

niemieckich, które pomogą 

mu w pracy.   

 

 

COLIN 

Marzy o tym, aby zostać 

takim piłkarzem jak jego 

idol  Robert Lewandowski. 

Często wraz z kolegami 

kopie piłkę na boisku.  

Ogląda też mecze i kibicuje 

swoim ulubionym  

drużynom. Wie, że musi 

dużo trenować, aby 

osiągnąć sukces. Lubi 

puzzle, zimę i kolor 

niebieski. 

 

KLAUDIA 

Lubi spacery, lato, rybki   

i kolor niebieski, dlatego 

marzy jej się pobyt nad 

morzem… Może wyruszy 

na Hawaje? W przyszłości 

chce zostać profesjonalną 

kosmetyczką. Będzie 

oferować sprawdzone, 

skuteczne i bezpieczne 

zabiegi z zakresu 

nowoczesnej kosmetologii  

i medycyny estetycznej. 

 

ZOSIA  

Marzy o pracy  

w profesjonalnym salonie 

fryzjerskim, Wie, że cały 

czas rośnie zainteresowanie 

modą i światowymi 

trendami, a przecież fryzury 

są ich częścią. Już 

przygotowuje się do 

zawodu, czesząc siebie, 

mamę i lalki. Uczy się też 

kreatywności, cierpliwości  

i życzliwości. Lubi złotą 

polską jesień. 
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KUBUŚ 

Z kolegami bawi się  

w żołnierzy, gdyż fascynuje 

go świat wojska. Chce 

zostać jednak piłkarzem jak 

sławny Robert 

Lewandowski. Będzie 

celnie strzelał gole do 

bramki przeciwnika. Lubi 

wiosnę, bo może zacząć 

treningi na zielonej 

murawie. 

 

BASIA 

Najchętniej bawi się 

lalkami i jednocześnie 

przygotowuje do trudnej 

roli rodzica. Odgrywa 

przeróżne scenki. Na 

pewno w przyszłości będzie 

wrażliwą i opiekuńczą 

osobą. W domu ma rybki. 

które lubi obserwować jak 

pływają i  bawią się.   

Jej ulubiony kolor to żółty 

jak słońce. 

 

WIKTORIA 

Ma dwie siostry i królika,  

z którymi często się bawi. 

Marzy o tym, aby zostać 

florystyką. Być może 

otworzy własną pracownię, 

gdzie będzie układać 

przepiękne bukiety na 

różne okazje. Tworzyć 

także kompleksową  

dekoracje wnętrz. Lubi lato 

i kolor różowy.  

 

 

KUBUŚ 

Interesuje się motoryzacją. 

W przyszłości chce zostać 

mechanikiem i mieć swój 

warsztat. Już dziś zna marki 

samochodów oraz nazwy 

części auta. Może w 

przyszłości skonstruuje  

nowoczesny pojazd 

najlepiej w kolorze 

niebieskim, którym będzie 

bez trudu mógł poruszać się 

po śniegu. Lubi zimę. 

 

 

KACPEREK  

To przyszły Bob 

Budowniczy. Będzie 

prowadził własną firmę 

budowlaną i zawsze starał 

się jak najlepiej 

wykonywać swoją pracę na 

budowie. Już dziś 

konstruuje z klocków 

drapacze chmur.  

A oglądając „Psi Patrol” 

uczy się współpracy i 

rozwija wyobraźnię. Lubi 

kolor czarny. 

 

FILIPEK 

Sprawy dotyczące 

wojskowość nie są mu 

obce. W przyszłości 

zamierza dowodzić  

żołnierzami i wiernie 

służyć ojczyźnie. Teraz  

chętnie bawi się 

samochodami, bo wie, że 

kierowcy w wojsku też są 

potrzebni. Lubi kolor 

zielony jak mundur 

żołnierza. 

 

ALA 

Lubi bawić się klockami  

i opiekować chomikiem. 

Dba o to, by w menu jej 

pupila nie zabrakło 

drobnych smakołyków, 

które będzie mógł z 

powodzeniem przez 

dłuższy czas przechować  

w swojej spiżarni.  

W przyszłości chce zostać 

lekarzem i walczyć  

z różnymi chorobami. 

 

 

ZOSIA 

To dobra koleżanka Ali. 

Razem często się bawią  

i lubią rysować. Na kartce 

papieru potrafią, 

,,wyczarować” piękne 

zwierzątka i postaci  

z bajek. Jest pomocna, 

lojalna i otwarta na 

drugiego człowieka.  

W przyszłości na pewno 

będzie prawdziwą  

przyjaciółką, na którą 

zawsze będzie można 

liczyć. 

Aktywny Uczeń 
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 7 
 

GRUPA PODRÓŻNICY 
 

Podróżnicy na karnawał do Brazylii wyruszają. 

Już przeróżne stroje szybko zakładają. 

Dzisiaj czeka na nich daleka wyprawa, 

fantastyczna przygoda i świetna zabawa. 

 

WOJTUŚ 

Marzy o tym, aby zostać 

sławnym wynalazcą. Już 

ma pomysły na pomysły na 

zmodyfikowanie, czy 

ulepszenie domowych 

sprzętów. Na razie stawia 

budowle z klocków Lego   

i stosuje nowe super 

rozwiązania. Jego ulubioną 

porą roku jest zima. 

 

MARCELEK 

Motoryzacja to jego pasja. 

Uwielbia budować  

z klocków Lego różne 

samochody. Może   

w przyszłości zostanie 

konstruktorem nowego typu 

aut…? Nie boi się wyzwań 

i nowości. Lubi kolor 

czerwony i słoneczne lato.  

 

MACIEK 

To przyszły  sprzedawca  

samochodów wyścigowych. 

Teraz je kolekcjonuje Ma 

nadzieję, że ich uzbiera i to 

dużo! Często ogląda bajkę 

pt. ,,Auta” i podziwia 

przygody niezwykłych 

modeli. Jego ulubionym 

kolorem jest zielony.   

 

KACPEREK 

Teraz lubi z klocków Lego 

budować czołgi. Według 

niego najciekawszym 

kolorem jest czarny. Kiedyś 

chciałby mieć stadninę 

koni. Będzie wtedy 

aktywnie spędzał  czas 

na świeżym powietrzu  

i doskonalił  swoje 

umiejętności jeździeckie.  

 

ROKSANKA 

Ma chomika i psa. Kocha 

zwierzęta. Lubi oglądać 

bajki o smokach. Uważa,  

że to bardzo przyjazne 

stworki! W przyszłości 

pragnie zostać malarką. 

Pędzlem wyczaruje całą 

kolekcję różowych smoków 

i innych fantastycznych 

potworków. Może zostanie 

ilustratorką książek dla 

dzieci?  

 

KACPEREK 

Buduje z klocków Lego 

fantastyczne stworzenia  

i super pojazdy. Chciały 

pracować w  policji  

i pomagać innym ludziom. 

Mógłby też patrolować 

ulice.  Jego ulubionym 

kolorem jest niebieski jak 

mundur policjanta. 

 

 

NATALKA 

Uwielbia bawić się lalkami 

i stroić je w różowe 

sukienki. To jej ulubiony 

kolor. W przyszłości chce 

zostać astronautką, gdyż 

interesuje ją kosmos. Już 

wie, że  czasami warto 

porzucić wszystko to, co 

ziemskie i przyziemne,  

a wyruszyć w najdalszą, 

kosmiczną podróż! 

Aktywny Uczeń 
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WIKTORIA 

Jest poszukiwaczką 

Harrego Pottera i lubi grać 

w taką grę. Obejrzała 

wszystkie części filmu o tej 

niezwykłej postaci. Chce 

mieć czarodziejską moc 

uzdrawiania zwierząt. 

Marzy o własnej klinice 

weterynaryjnej. Bardzo 

kocha zwierzęta.   

 

FILIPEK 

Jego hobby to pojazdy  

i sprzęt wojskowy. Chętnie 

składa czołgi i samochody  

z klocków Lego. Marzy o 

tym, aby sprzedawać kiedyś 

sportowe auta. Może  

w przyszłości będzie 

właścicielem 

nowoczesnego salonu 

samochodowego? 

 

NADIA 

Uwielbia śpiewać  

i chciałaby zostać znaną 

piosenkarką. Widzi siebie 

jako artystkę na scenie 

oklaskiwaną przez rzeszę 

fanów!  Może będzie też 

komponowała? Jej ulubioną 

porą roku jest zima, a kolor 

- różowy.  

 

MARCELEK 

To znakomity konstruktor 

wysokich wież z klocków 

Lego i Clicksów. Ma dużą 

kolekcję samochodów. 

Marzy o tym, by zostać 

policjantem. Może będzie 

pracował w „drogówce”? 

Ma pieska FIBI. Lubi zimę 

i kolor niebieski. 

 

GABRYŚ 

Marzy, żeby zostać 

superbohaterem, aby móc 

pomagać innym. Zwalczać 

szeroko pojęte zło i 

posiadać nadzwyczajne 

umiejętności. Zawsze 

można by było na niego 

liczyć. Lubi lato i kolor 

niebieski. 

 

MARCELEK 

Jego idolem jest Spider- 

Man i chciałby kiedyś być 

taki jak on. Dzielnie 

walczyłby  

z przestępczością. Teraz 

tresuje swojego pieska – 

Kilera, bo liczy na jego 

pomoc. Jest opiekuńczy  

i odpowiedzialny.  

 

ADAŚ 

Marzy  o tym, aby być 

takim bohaterem, który 

będzie chronić wszystkich 

ludzi. Perfekcyjnie poradzi 

sobie  z wieloma 

przeciwnościami losu  

i napotkanymi problemami! 

Jego ulubionymi kolorami 

są czerwony i zielony. 

 

MARCELEK 

Motoryzacja to jego hobby. 

Lubi bajki o samochodach  

i zabawy z autami. 
Wyścigi, pościgi, wyprawy 

nie są mu obce.  

W przyszłości na pewno 

zostanie świetnym 

kierowcą! Jego ulubionym 

kolorem jest niebieski,  

a porą roku – jesień. 
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AMELKA 

Lubi być podziwianą. 

Marzy o tym, aby zostać 

księżniczką. Zna literki  

i lubi pisać. Może jednak 

zostanie dziennikarką lub 

reporterką. Jej ulubiony 

kolor to różowy. Kocha 

zwierzęta. 

 

NATALKA 

Bardzo lubi bawić się ze 

zwierzętami. Ma swojego 

pieska Lili. Kocha go  

i troskliwie się nim 

zajmuje. W przyszłości 

chciałaby zostać lekarzem 

weterynarii. Będzie 

rozpoznawała, zapobiegała 

i zwalczała choroby 

zwierząt..  

 

AMELKA 

Bardzo lubi bawić się ze 

zwierzętami oraz ze swoją 

siostrą bliźniaczką.  

Podobnie jak ona chce być 

weterynarzem. Może  

w przyszłości wspólnie 

otworzą  renomowaną 

klinikę dla zwierząt. Będą 

tam oferować całodobową 

opiekę weterynaryjną. 

 

 

KORNELIA 

Kocha wszystkie zwierzęta 

i pragnie zostać lekarzem 

weterynarii. Na razie ma 

biało-czarnego kota Felka, 

którym się troskliwie 

opiekuje. Wydaje się jej,  

że nawet rozumie mowę 

zwierząt! Jej ulubiony kolor 

to niebieski.  

 

MIKOŁAJEK 

Skacze, biega, wywija 

fikołki.  Chciały  

w przyszłości zostać 

nauczycielem wychowania 

fizycznego. Chętnie ćwiczy 

i lubi aktywność sportową 

na świeżym powietrzu. 

Zabawy na śniegu 

poprawiają mu humor. 

 

WOJTUŚ 

Ma ukochanego pieska 

Łapcia. Lubi kolor czarny  

i zimę. Z klocków Lego 

najczęściej układa garaże 

dla swoich samochodów.  

W przyszłości marzy o tym, 

aby zostać policjantem 

i nieść pomoc wszystkim, 

którzy będą tego 

potrzebować. 

 

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 7 
 

GRUPA MISIE 
 

Misie dzisiaj się wystroiły. 

Kapelusze i maseczki założyły. 

Do zdjęć pięknie pozowały. 

Uśmiechnięte buziaczki miały. 

 

HANIA  

Uwielbia jazdę konną  

i wiąże z tym swoją 

przyszłość. Już wie, że nie 

jest to sport łatwy. Wymaga 

wielu godzin pracy, 

wysiłku i cierpliwości. 

Rozpoczęła swoją przygodę 

w siodle, a w przyszłości 

chciałaby zostać 

instruktorką jazdy konnej  

i opiekunką tych 

wspaniałych zwierząt. Ma 

kotka Krysię. Lubi kolor 

fioletowy i czerwony. 
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MARCELINKA 

Jest sprytna i zwinna, 

wspina się na drzewa jak 

kot. Marzy, żeby  zostać 

księżniczką. Mieć służbę  

i pałac… Po prostu  życie 

jak w pięknej bajce. Ma  

w domu rybki i czeka, aby 

spełniły je życzenie. Lubi 

królową zimę.  

 

LILA 

Kocha swoją siostrę 

Amelkę oraz zwierzęta. 

Lubi się z nimi bawić. Ma 

wiele pomysłów na świetne 

zabawy. Może  

w przyszłości zostanie 

autorką poradnika 

Kreatywne zabawy dla 

najmłodszych. Lubi zimę  

i kolor fioletowy. 

 

NATALKA 

Kocha konie i chce zostać 

opiekunką zwierząt. Wie, 

że mają one pozytywny 

wpływ na człowieka i są 

mu bardzo potrzebne. Może 

zajmie się  hipoterapią 

koni? Ma siostrę Hanię  

i wiele koleżanek, z 

którymi lubi się bawić. Jej 

ulubione kolory to niebieski 

i różowy 

 

LENA 

Lubi gry planszowe. To dla 

niej doskonała rozrywka. 

Uczy się przy tym 

współzawodnictwa  

i współpracy. Chciałaby 

mieć zamek i mieszkać tam 

jako królowa. Ma siostrę 

Weronikę, którą również 

zabierze do swego 

królestwa. Jej ulubioną porą 

roku jest jesień, a kolorem 

niebieski.  

 

KUBUŚ 

Pragnie zostać naukowcem, 

który wymyśli tajemniczy 

eliksir na wszystkie smutki 

i kłopoty. To świetny 

matematyk! Potrafi 

bezbłędnie liczyć  

w pamięci. Jest też  

pomysłowy i kreatywny. 

Lubi budować z klocków 

tajne bazy. A to trudna 

zagadka do rozszyfrowania.  

 

OLIWIER 

Często bawi się z kolegami 

w chowanego i berka. Tak 

kształci swoją sprawność 

fizyczną, bo w przyszłości 

chciałby zostać najlepszym 

policjantem. W domu ma 

dwa kotki, którymi 

wzorowo się opiekuje. 

Uczy się wrażliwości i 

odpowiedzialności. Wie, że 

dzielnie będzie pomagał 

innym.  

 

POLA 

Kolekcjonuje lalki Barbie. 

Często je przelicza i leczy. 

Medycyna to jej pasja. 

W przyszłości chciałaby 

zostać lekarzem. Chce 

rozpoznać choroby przez 

dokonanie odpowiednich 

badań, a także podejmować 

decyzję o skutecznej 

metodzie ich leczenia.  

 

MARYSIA 

Uwielbia lalki Barbie  

i często im śpiewa. Pragnie 

zostać sławną piosenkarką. 

Marzy jej się nagranie 

niejednego przeboju i cała 

sala fanów. Jej ulubionym 

kolorem jest czarny 

błyszczący. 
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HANIA 

W przedszkolu często bawi 

się w Kąciku Małej 

Gosposi w „dom”. Robi 

zakupy, gotowanie, pranie. 

No i oczywiście opiekuje 

się dziećmi, które trzeba 

nakarmić, na spacer zabrać 

i spać położyć. Samo 

życie… Będzie świetną 

mamą! Nie zapomni też  

o swojej pasji. Świetnie 

tańczy i chce zostać 

tancerką. 

 

BŁAŻEJ 

Jego ulubioną bajką jest 

,,Król Julian”, a najlepszym 

kolegą – Olek.  

W przyszłości chciałby 

pracować w policji. 

Rozwiązywać zagadki 

kryminalne i tropić 

przestępców.  Ma dwa 

pieski. Zajmie się ich 

tresurą i może będą mu 

pomagać w pracy? 

 

ADA 

Marzy o tym, żeby zostać 

lekarzem i leczyć wszystkie 

choroby świata. Może 

będzie w przyszłości 

właścicielką nowoczesnej 

kliniki? Lubi czytać  

i liczyć. Ma w domu kotka  

i pieska, a jej ulubionym 

kolorem jest fioletowy. 

 

JASIO 

Z klocków Lego często 

układa wojskowe budowle. 

Chce zostać dzielnym 

żołnierzem. Już dziś  uczy 

się podejmować szybkie 

decyzje, przyjmować  

i egzekwować rozkazy Lubi 

kolor bordowy, zimę  

i kolegę Stasia. Ma kotka 

Klarę, którą się opiekuje. 

 

OSKAREK 

Lubi czytać i rozwiązywać 

łamigłówki. Z klocków 

układa samochody. Pragnie 

zostać dzielnym 

policjantem Będzie brał  

udział w wielu 

niebezpiecznych akcjach. 

Jego korona wróży mu  

wspaniałą przyszłość! 

 

NADIA 

Marzy o tym, żeby zostać 

stylistką fryzur. Może 

otworzy swój profesjonalny 

zakład? A na razie bawi się 

w domku dla lalek  

z koleżanką Hanią. Bardzo 

lubi czytać. Ma rybkę, dwa 

pieski i świnkę morską. Jej 

ulubiony kolor to fioletowy. 

Najchętniej spaceruje zimą. 

 

MAJA 

W domu ma dwa kotki, 

którymi umie się 

zajmować. Kocha 

wszystkie zwierzęta! 

Marzy, aby zostać 

weterynarzem, który będzie 

je leczył.  Jej ulubiony 

kolor to czarny, a pora 

roku- biała zima. 

 

 

 

MARCELEK 

Jak na prawdziwego 

mężczyznę przystało,  

chce zostać policjantem. 

Dzielnie będzie walczył  

z przestępczością i pomagał 

innym. Ma pieska Kisi  

i kolegę Oskarka. Jego 

ulubionym kolorem jest 

fioletowy, a porą roku- 

zima.  
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LILA 

Chce zostać dzielnym 

strażakiem i gasić pożary. 

Tak postanowiła po wizycie 

w Straży Pożarnej. Jest 

odważna i pełna wyzwań! 

Lubi bawić się w 

chowanego. Jej ulubionym 

kolorem jest fioletowy,  

a pora roku- lato. 

 

ANIELKA 

Lubi tańczyć i dlatego 

marzy o tym, aby zostać 

baletnicą. Sceny świata  

w przyszłości będą należeć 

do niej! Ma pieska 

i koleżankę Polę, z którą 

często bawią się lalkami. 

Lubi kolorową wiosnę  

i kolor fioletowy. 

 

NATHANIEL 

Jego imię oznacza osoby 

towarzyskie, inteligentne  

i ambitne. Lubi grać w 

Hakerów. Ma w domu psa  

i kota oraz wielu kolegów 

w przedszkolu. Lubi lato  

i kolor niebieski.  

 

STAŚ 

W przyszłości chce łapać 

złodziei jako prawdziwy 

policjant. Jest odważny  

i wytrwały. Dzielnie 

opiekuje się pieskiem  

i kotkiem. Lubi kolor 

niebieski i słoneczne lato.  

 

OLUŚ 

Jest wytrwały w dążeniu do 

celu. Aby to udowodnić, 

zostanie w przyszłości 

policjantem. Podziwia 

osoby pracujące w tym 

zawodzie za odwagę  

i spryt.  Jego pasją są klocki 

Lego, z których układa 

przeróżne budowle. Lubi 

kolor ciemnoniebieski  

i śnieżnobiałą zimę.  

 

ANTOŚ 

Lubi bawić na placu zabaw 

ze swoimi rówieśnikami. 

Miło spędza czas na 

świeżym powietrzu. 
Ćwiczy równowagę  

i koordynację. Wie, że ruch 

to zdrowie!  Ma kolegę 

Kubę oraz psa. Kocha lato  

i kolor niebieski. Marzą mu 

się wspaniałe wakacje nad 

morzem! 

 

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 
 

GRUPA ŻABKI 
 

Żabki żwawo przebrania włożyły 

i do zabawy ochoczo ruszyły. 

Wcale tremy nie miały, 

tylko wesoło się uśmiechały. 

 

MISIA 

Lubi bawić się  

w dom i konstruuje 

niezwykłe budowle  

z klocków Lego. Bardzo 

chętnie  opiekuje się  

zwierzętami. Marzy  

o psie. Może  

w przyszłości zostanie 

zwierzęcą behawiorystką?  

Kocha zimę i lato. 
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TOSIA 

Jej ulubionym miejscem 

zabaw w przedszkolu jest 

Kącik Kuchenny. Czy 

Tosia, gdy dorośnie zastąpi 

panią Magdę Gessler? 

Uwielbia gry  

o zwierzątkach. Ma 

czworonożnego przyjaciela 

pieska,  którym chętnie się 

opiekuje. 

 

ALA 

Pragnie założyć swój kanał 

na YouTube  

i zostać  Youtuberką. 

Kocha zwierzęta - ma kota, 

dwa psy, chomika i rybkę. 

Lubi bawić się lalkami, 

które najczęściej ubiera  

w różowe suknie.  Uwielbia 

spacery – zwłaszcza latem. 

 

 

JAGODA 

Uwielbia rysować!  Dziś 

najchętniej bawi  się  

z dziećmi w szkołę, aby 

zdobyć cenne 

doświadczenie.  

W przyszłości chce zostać  

nauczycielką. Ta praca 

bardzo jej się podoba. Ma 

kotka Kitka, którego 

również uczy.  Lubi lato – 

bo jest wielobarwne. 

 

SZYMONEK 

Jego ulubionymi 

zabawkami są pociągi  

i lokomotywy.   

W przyszłości chce zostać 

maszynistą. Zabierze  

najlepszego kolegę Maksia 

i pieska Benia w daleką 

podróż swoim pięknym, 

ultraszybkim pociągiem. 

 

 

MIKOŁAJEK 

Uwielbia samochody. Teraz 

się nimi bawi ze swoimi 

kolegami. W przyszłości 

chciałby otworzyć 

prawdziwy warsztat  

i  je naprawiać. Ma 

poczucie  humoru. Często 

ogląda ,,Jasia Fasolę” – bo 

go rozśmiesza. Lubi kolor 

żółty oraz słoneczne lato. 

 

 

LENKA 

Lubi bawić się  

w chowanego  

i twierdzi, że można to 

robić wszędzie: w domu,  

w parku, na placu zabaw. 

To przyszła stylistka fryzur 

w nowoczesnym oraz 

profesjonalnym salonie.  

Doradzi każdemu w kwestii 

najnowszych trendów 

mody. 

 

 

 

MALWINKA 

Bardzo lubi pisać, bo zna 

już wszystkie literki.  

W przyszłości tę 

umiejętność z pewnością 

wykorzysta do 

wypisywania recept. 

Pragnie zostać lekarką  

i leczyć ludzi ze wszystkich 

chorób świata.  

 

KSAWERY 

Chce zostać Youtuberem  

i mieć swój kanał  

o podróżach i piłce nożnej. 

To jego hobby. W domu ma  

sympatycznego kotka,  

z którym chętnie się bawi, 

wykorzystując też piłeczki. 

Ma dwa ulubione kolory - 

niebieski i zielony. 
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KACPEREK 

Ma psa Franka, z którym 

często bawi się w 

chowanego. Bardzo lubi 

lato i zimę, bo wtedy 

wymyśla różne zabawy.  

Jego ulubionymi kolorami 

są: zielony i niebieski jak 

trawa i niebo.  

W przyszłości chciałby 

zostać Youtuberem. Może  

z Ksawerym założą 

wspólny kanał? 

 

 

ANASTAZJA 

Jej ulubioną zabawą jest 

berek. Lubi lato i kolor 

różowy jak lody malinowe. 

Kiedy dorośnie, chce zostać 

najlepszą na świecie 

fryzjerką. Otworzy swój 

profesjonalny zakład,  

z którego każdy będzie 

wychodził bardzo 

zadowolony. Jeżeli jej 

zaufasz, nie  zawiedziesz 

się! 

 

 

KORNEL 

Uwielbia opiekować się 

zwierzętami, bo bardzo je 

kocha. W przyszłości myśli 

o założeniu schroniska dla 

bezdomnych zwierząt. 

Teraz ma pieska, którym 

się troskliwie  opiekuje oraz 

już zdobywa cenne 

doświadczenia. Wykorzysta 

je potem w praktyce. 

 

 

 

PAWEŁEK 

Lubi grać na 

komputerze. Miał zamiar 

zostać twórcą gier 

komputerowych, ale 

zmienił zdanie. Będzie 

policjantem. Chce robić 

w życiu coś 

pożytecznego. 

Wykrywać przestępstwa 

i wykroczenia oraz 

ścigać ich sprawców.  

 

WERONIKA 

Lubi bawić się w dom ze 

swoimi koleżankami.  

W przyszłości chce mieć 

własny sklep, w którym 

będzie można kupić 

marzenia. Ludzie będą 

wtedy nareszcie szczęśliwi 

i uśmiechnięci.  

W domu ma rybkę i wierzy, 

że spełni jej wszystkie 

życzenia. 

 

ZOSIA 

Bawi się ulubionymi 

przytulankami i często je 

leczy. W przyszłości chce  

zostać lekarzem i wynaleźć 

lekarstwo na wszystkie 

smutki oraz smuteczki. 

Lubi zimę – koniecznie ze 

śniegiem i kolor fioletowy 

jak wiosenne fiołki. 

 

 

 

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  

NR 4 
 

GRUPA „0” 

 

Dziś karnawał i zabawa!!! 

Dla dzieciaków świetna sprawa. 

Czeka na nich atrakcji moc 

jak w wyjątkową sylwestrową noc. 

 

LILA 

Teraz lubi bawić się ze 

swoimi koleżankami. To 

świetna opiekunka 

chomiczka i pieska. Kiedy 

dorośnie, chciałaby zostać 

odkrywcą tajemniczych 

zamków i innych budowli.  

Odwiedzi różne zakątki 

świata i pozna kulturę oraz 

obyczaje żyjących tam 

ludzi. 
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ZUZIA 

Zachwyca się zimą i białym 

kolorem śniegu. Lubi 

czytać, bo zna już litery. 

Pragnie zostać lekarzem  

i pomagać innym. 

Chciałaby wynaleźć 

czarodziejski proszek, 

leczący wszystkie choroby. 

Z nią nie straszna nam 

będzie żadna pandemia. 

 

OLIWIER 

Lubi bawić się  

w chowanego. Jak 

dorośnie, chciałby zostać 

policjantem i nieść pomoc 

wszystkim, którzy będą 

tego potrzebować. W domu 

ma świnkę morską i dba 

zawsze o jej 

bezpieczeństwo. 

 

EMILKA 

Bardzo lubi liczyć.  

W przyszłości chciałaby 

pracować w banku  

i wykonywać różnego typu 

operacje finansowe. Ma 

dwa chomiczki i uczy się 

przy nich 

odpowiedzialności 

sumienność i cierpliwości. 

 

NIKOLA 

Uwielbia tańczyć. 

Chciałaby  zostać baletnicą. 

Będzie występować na 

scenach całego świata… 

„Przecież fajną pracę mają 

Ci, co tańczą. Wyglądają 

na takich zadowolonych, 

wykonując obroty z pełną 

gracją i lekkością”. Kocha 

kolor różowy. 

 

 

KASIA 

Lubi śpiewać i może 

zostanie piosenkarką, ale 

chciałaby też zostać 

fryzjerką, bo lubi czesać 

włosy. Trudny wybór! 

Myśli o założeniu zespołu  

i podróżowaniu po całym 

świecie. Podobają jej się 

wszystkie kolory i dlatego 

kocha wiosnę.  

 

 

DARIA 

Uwielbia śpiewać! Chce 

zostać sławną piosenkarką. 

Jej utwory znane będą  

niemal każdemu z nas. 

Ponadto ma dobre 

serduszko i będzie też 

opiekować się bezdomnymi 

zwierzętami. W domu ma 

pieska - Azę, wiernego 

przyjaciela.   

 

JULKA 

Marzy o własnym sklepie, 

w którym sprzedawałaby 

owoce i warzywa 

sprowadzane z całego 

świata. Dzięki niej 

zaopatrzymy się w 

najlepsze źródła witamin  

i minerałów. Dobrze wie, 

że nie tylko ich ilość, ale  

i różnorodność ma dla 

naszego zdrowia ogromne 

znaczenie.  

 

MIKOŁAJEK 

Uwielbia czytać! Chciałby 

mieć własną księgarnię,  

w której mógłby pracować. 

Spędzałby cały dzień wśród 

książek, rozmawiając o 

nich, przestawiając je i 

porządkując. Jego ulubioną 

książką jest ,,Magiczne 

drzewo”. Dzięki niej  może 

przenieść się do 

fantastycznego świata. 
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WIKTORIA 

Lubi opowiadania na 

dobranoc i zabawę  

w chowanego. Kiedy 

dorośnie, chciałaby zostać 

policjantką i ścigać 

przestępców. Nieść pomoc 

innym,  stać na straży 

prawa i rozwiązywać 

kryminalne zagadki.  Kocha 

kolor czerwony, bo  dodaje 

jej  energii. 

 

 

LENKA 

Chce być księżniczką we 

własnym pałacu. Zakłada 

różową sukienkę, rudą 

perukę, koronę,  biżuterię. 

Jest w swoim żywiole! Jej 

oczy się świecą na widok 

karocy, która już czeka. 

Ciągle się uśmiecha  

i rozsyła całusy. Nie ma 

wątpliwości, że jest 

szczęśliwa. Pewnie  

zostanie aktorką! 

 

KINGA 

Uwielbia jesienią zbierać 

kolorowe liście. Marzy, by 

zostać piosenkarką.  Teraz 

ma chomiczka i lubi mu 

śpiewać. Chciałaby 

wystąpić na scenie ze 

swoim zespołem. 

Uczestniczyć w licznych 

koncertach  i festiwalach 

krajowych oraz 

międzynarodowych. Wie, 

że muzyka to cudowny 

sposób na życie! 

 

JULKA 

Uwielbia malować i bawić 

się lalkami. W przyszłości 

chce zostać sławną malarką 

i wystawiać swoje obrazy 

na całym świecie. Ma 

koleżankę Kingę, może 

wkrótce namaluje jej 

portret. Ze wszystkich pór 

roku najbardziej lubi 

wiosnę i kolor różowy. 

 

 

MAJA 

Jej ulubiona zabawa to 

berek, bo lubi biegać. Już 

dziś dba o kondycję 

fizyczną, bo w przyszłości  

chciałaby zostać 

policjantką. W domu ma 

pieska, którym się  

troskliwie opiekuje. Wie, że 

te zwierzęta mogą pomagać 

w pracy policjantom. 

Tropić, wykrywać i ratować 

ludzi. 

 

 

EWA 

Chce w przyszłości 

budować domy. Lubi 

rysować i tworzy różne 

projekty. Może zostanie też 

sławnym  architektem. Dziś 

z klocków stawia swoje 

pierwsze budowle. Jej 

ulubionym kolorem  

jest złoty. 

 

JULKA 

Jej ulubioną bajką jest 

,,Królewna Śnieżka”, której 

macocha tak nienawidzi, że 

próbuje odebrać jej życie. 
 Na szczęście zjawia się 

Książę… Pragnie zostać 

lekarką, aby pomagać 

ludziom oraz cieszyć się ich 

szczęściem. Ze wszystkich 

pór roku najbardziej lubi 

słoneczne  lato i kolor 

różowy. 
 

 

MILENKA 

Marzy o karierze modelki, 

podróżach i pracy  

z najlepszymi 

projektantami mody. Na 

razie lubi bawić się misiami 

i przebierać je w przeróżne 

stroje. Kocha kolor złoty, 

który jest symbolem 

piękna, dobrobytu  

i doskonałości.  
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DAWIDEK 

Chce być królem i mieć 

swój własny zamek. 

Rządzić poddanymi, ale 

dbać o ich  dobro. Może 

wprowadzi więcej 

odpoczynku i dobrej zabaw. 

Bardzo lubi rysować  

i opiekować się swoim 

pieskiem. Królowa zima to 

jego ulubiona pora roku.  

 

MARIANKA 

Chce być artystką. Pięknie 

maluje. Myśli o własnej 

galerii obrazów  

i międzynarodowej sławie. 

Lubi kolory: zielony, 

różowy i czerwony. Długo 

spaceruje wiosną  

i obserwuje piękne jej 

barwy. 

 

 

AMELKA 

Ma dwie siostry i brata,  

z którymi bawi się misiami. 

Lubi oglądać bajki  

o królewnach. Jak dorośnie, 

zostanie przedszkolanką. 

Będzie bawiła się z dziećmi 

i ich uczyła. Jej ulubionym 

kolorem jest różowy.  

 

WIKTOREK 

Często bawi się klockami,  

z których tworzy piękne 

budowle. W przyszłości 

zostanie inżynierem - chce 

budować drapacze chmur, 

mosty i stadiony. Bardzo 

lubi zimę i budowle ze 

śniegu. Jego ulubiony kolor 

to granat. 

 

ADRIANEK 

Bardzo lubi zwierzęta. Ma 

psa i kotka. Wspólnie  

z kolegami najchętniej bawi 

się klockami i rozwija 

wyobraźnię przestrzenna, 

umiejętność planowania  

i konstruowania. Chce  

zostać  budowniczym 

domów, a nawet całych 

osiedli. Lubi wszystkie 

kolory tęczy. 

 

 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I 

ŻŁOBEK „PAJACYK” 
 

GRUPA POZIOMECZKI 
 

Poziomeczki korony i kapelusze włożyły. 

Świetnie się przy tym wspólni bawiły. 

O sobie chętnie opowiadały  

i radośnie się uśmiechały. 
 

 

WOJTUŚ 

Bardzo lubi zwierzęta, 

dlatego często bawi się ze 

swoim kotkiem  

i chomikiem. Uczy się 

odpowiedzialności  

i wrażliwości.   

W przyszłości chce zostać 

policjantem i ścigać 

przestępców szybkim 

samochodem policyjnym. 

Jego ulubione kolory to 

srebrny i szary. 

 

 

ZUZIA  

Bardzo lubi zabawę  

w berka i różne ćwiczenia. 

Kiedy dorośnie, zostanie 

nauczycielką wychowania 

fizycznego. Już wie,  

że ruch to zdrowie! Ma 

słodkiego chomiczka 

Fikołka, z którym uwielbia 

się bawić. Najbardziej lubi 

kolor niebieski jak 

niezapominajki. 

Aktywny Uczeń 
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MICHAŁEK 

Bardzo lubi się bawić 

samochodami ze swoim 

najlepszym kolegą 

Szymonem.  W przyszłości 

chce zostać Youtuberem  

i mieć swój kanał  

o motoryzacji. Tam będzie 

zamieszczał ciekawe 

informacje o najnowszych 

modelach aut. Lubi kolor 

zielony.   

 

 

MALWINKA  

W przyszłości pragnie 

zostać weterynarzem,  

bo  kocha zwierzęta i  chce 

im pomagać. Marzy  

o własnym piesku. Jest jej 

smutno, gdy patrzy na 

porzucone zwierzątka. Lubi 

zabawę w chowanego  

z koleżankami i kolor  

różowy. 

 

JAGODA  

Ma sześć rybek i chomika. 

Uwielbia opiekować się 

nimi. Wie, że to wielka 

odpowiedzialność. Chce 

zostać weterynarzem – 

ekspertem od 

uszczęśliwiania zwierząt. 

Na pewno z troską zajmie 

się każdym problemem 

chorego. 

 

NATALKA  

To świetna opiekunka 

dwóch świnek morskich  

i trzech piesków. Marzy  

o  otwarciu swojej klinikę 

dla zwierząt. Będzie tam 

oferować całodobową 

opiekę weterynaryjną. Lubi 

zimę i kolor niebiski. 

 

 

KORNELIA  

Świetnie liczy. Uwielbia 

rysować i malować. Bardzo 

jej się podoba zawód 

przedszkolanki  

i w przyszłości chciałaby 

pracować z dziećmi. 

Przenosiłaby ich w  

magiczny świat baśni  

i  fantazji. Uczyła 

czarować. Lubi zimę  – 

koniecznie ze śniegiem  

i kolor zielony jak 

wiosenna trawa. 

 

 

KRZYŚ  

Lubi bawić się  

w chowanego, zwłaszcza ze 

swoim najlepszym kolegą 

Wojtkiem. Potrafi już 

świetnie liczyć. Bezbłędnie 

przelicza klocki, 

samochodziki i kolorowe 

kredki. Jego ulubionym 

kolorem jest czerwony. Ze 

wszystkich pór  roku 

najbardziej lubi lato 

 

IZA  

Ma rybki i psa. Świetnie  

się nimi opiekuje i zdobywa 

cenne doświadczenie, aby 

w przyszłości zostać 

lekarzem weterynarii. 

Będzie rozpoznawała, 

zapobiegała i zwalczała 

choroby zwierząt. Jej 

ulubioną porą roku jest 

śnieżna zima. 

 

 

 

NADIA  

Zdrowie i opieka nad 

zwierzętami jest jej pasją. 

W przyszłości otworzy dla  

nich nowoczesny gabinet.  

Będzie uwijać się w nim 

jak pracowita pszczółka. 

Nie zapomni również  

o opiece nad bezdomnymi 

zwierzętami. Fioletowy to 

jej ulubiony kolor. 
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BŁAŻEJEK 

Uwielbia grać w piłkę 

nożną! W przyszłości 

będzie znanym piłkarzem 

jak Lewandowski lub 

Messi.  Kto wie, może 

zostanie królem strzelców. 

Na razie wytrwale trenuje 

strategię i technikę gry. 

Chętnie też ogląda mecze  

i kibicuje ulubionym 

zawodnikom. Już nie może 

doczekać się lata. 

 

 

 

OLIWKA  

Często bawi się lalkami, ale 

najbardziej kocha 

zwierzęta! W przyszłości 

chce zostać weterynarzem.  

Pracować w klinice dla 

zwierząt i opiekować się 

nimi. Porzucone lub 

znajdujące się w domu 

tymczasowym zwierzęta zn

ajdą u niej pomoc. Jest 

pogodna. Lubi wszystkie 

kolory i  pory roku. 

 

 

ELENA  

Jest wysportowana i lubi 

bawić się w chowanego. 

Często gra z tatą i bratem  

w siatkówkę. Ma nadzieję, 

że w przyszłości zostanie 

zawodową siatkarką. 

Uwielbia ten sport, bo uczy 

zespołowości,  

a jednocześnie 

współzawodnictwa. Jej 

ulubione kolory to: biały  

i czerwony jak nasze barwy 

narodowe. 

 

FILIPEK  

Często z tatą urządza  

wyścigi samochodowe na 

torach. Tak  testuje swoje 

umiejętności i rywalizuje  

o miano najszybszego 

kierowcy. W przyszłości 

chce zostać konduktorem  

i pracować w ultraszybkim 

pociągu. Lubi zimę  

i zabawy śnieżkami. 

 

JAŚ  

Bawi się klockami Lego,  

z których tworzy piękne 

budowle. Nie będzie jednak 

inżynierem, bo marzy, żeby 

zostać piłkarzem jak Robert 

Lewandowski. Wytrwale 

trenuje już z tatą. Uczy się 

prowadzić piłkę, uderzać ją 

na bramkę, stosuje uniki. 

Wie, że trening czyni 

mistrza.   Z utęsknieniem 

czeka na wiosnę i lato. 

 

TYMONEK  

Lubi bawić się z mamą 

dinozaurami. Najbardziej 

interesuje się kosmosem. 

Zna wszystkie planety 

Układu Słonecznego i wie  

o nich prawie wszystko! 

Marzy o tym, aby zostać  

w przyszłości astronautą  

i wyruszyć w kosmos  

w poszukiwaniu 

nieznanego życia na innej 

planecie.  

 

LAURKA  

To miłośniczka zwierząt. 

Uwielbia opiekować się 

pieskami i żółwiem, bo 

bardzo je kocha.  

W przyszłości myśli  

o założeniu schroniska dla 

bezdomnych zwierząt, by 

choć trochę poprawić ich 

ciężki los. Chciałaby, aby 

każdy pies i kot miał 

swojego opiekuna i dom 

pełen ciepła.  

 

OLA 

Uwielbia śpiewać! 

Chciałaby zostać sławną 

piosenkarką i nagrywać 

wielkie przeboje. Tworzyć 

niezapomniany show i 

pozytywny kontakt  

z publicznością. Mieć 

oddanych fanów  

i wspaniałe stroje, najlepiej  

w kolorze różowym.  
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FABIANEK 

Lubi czytać, malować  

i rysować. Często bawi się 

z kolegami w policjantów. 

Marzy, aby w przyszłości 

tropić przestępców. 

Podziwia osoby pracujące 

w tym zawodzie za 

odwagę, spryt  i to, że 

zawsze są sprawiedliwi. 

Lubi kolor granatowy. 

 

 

NIKOLKA  

W przyszłości chciałaby 

zostać znaną stylistką 

paznokci i otworzyć swój 

salon. Będzie ozdabiać je 

czarodziejskim lakierem. 

Zadba też profesjonalnie  

o pielęgnację dłoni. Lubi 

wszystkie kolory i  pory 

roku. 

 

                                                  KoD, foto: Wiktor Suska 
 

Przepis na Wielkiego Człowieka 
 

Składniki: 

• kilogram mądrości 

• garść wytrwałości i pilności 

• szczypta dobrych chęci 

• moc wiary we własne siły i możliwości 

• trochę dobrej pamięci 

• multum pozytywnego myślenia 

• kropla sumienności i pracowitości 

• łyżka pewności siebie 

• odrobina wsparcia najbliższych 

Sposób wykonania: 

Wszystkie składniki wrzuć o północy do 

ogromnego kotła. Dokładnie wymieszaj, najlepiej 

użyj do tego czarodziejskiej różdżki. Powstały 

eliksir  spożywaj systematycznie trzy razy 

dziennie - po 1 łyżeczce, najlepiej w trakcie 

posiłków. Sukces gwarantowany! Powodzenia! 
 

                                             Uczniowie klasy IV b 

Z Prezydentem 

Jarosławem 

Górczyńskim  

bez tajemnic  
 
- Za nami 2020 rok. 

Był to rok niezwykły  

i bardzo trudny. 

Upłynął pod znakiem 

pandemii oraz   

ograniczeń, jakie  

z tego powodu zostały wprowadzone. Nasz styl 

życia musiał ulec zmianie. Jak Pan ocenia 

mijający rok z punktu widzenia obywatela 

(mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego)  

i Prezydenta Miasta?  

- Jak sami z pewnością wiecie, to był trudny   

i wymagający rok. Kiedy się rozpoczynał, nikt nie 

przypuszczał, z jak wielkim problemem przyjdzie 

się  nam się zmierzyć. Sytuacja w Polsce oraz  

w naszym mieście zmieniała się bardzo 

dynamicznie.  Często musiałem błyskawicznie 

podejmować decyzje, zarówno w kwestii zmian  

w zakresie planowanych na rok 2020 działań,  

jak i dotyczących pomocy dla mieszkańców oraz 

przedsiębiorców, którzy najbardziej ucierpieli  

z powodu wprowadzonych obostrzeń. Chciałbym 

powiedzieć, że pewnie wyszliśmy z niego 

obronną ręką. Jednak to jaki wpływ będzie miał 

rok 2020 na obecny, okaże się dopiero  

w przyszłości. Ze swojej strony będę podejmował 

takie decyzje, abyśmy jak najszybciej mogli 

wrócić na właściwe tory życia społecznego  

i gospodarczego, gdy tylko odmrożona zostanie 

gospodarka, a wirus będzie się jawił jako pieśń 

przeszłości. 

- Z jakimi wyzwaniami przyszło się Panu jako 

Włodarzowi miasta zmierzyć? 

- Przede wszystkim z tymi związanymi  

z pandemią. Na początku zeszłego roku, gdy było 

już wiadomo, że nie ominie nas sytuacja  

z koronawirusem, wraz z moimi 

współpracownikami podjęliśmy szybkie decyzje, 

aby pomóc mieszkańcom. Obniżona została 

wtedy na trzy miesiące cena wody do 1 zł za m3,  

a dokładnie, miasto dopłaciło miejskim 

wodociągom kwotę 2 mln zł za rachunki 
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mieszkańców. W związku z wprowadzeniem 

obowiązku zakrywania ust i nosa, uszyliśmy 

również 57 tysięcy maseczek ochronnych dla 

ostrowczan, które zostały rozniesione do skrzynek 

pocztowych. Tych decyzji było więcej, bo 

również zwiększona została ilość inwestycji 

miejskich, aby nie pozwolić naszej lokalnej 

gospodarce zwolnić tempa. Miasto ponadto 

zwolniło  najemców prowadzących działalność 

gospodarczą z opłat czynszowych w swoich 

zasobach oraz zamroziło stawki podatku od 

nieruchomości. To było największe wyzwanie, 

choć tych było oczywiście znacznie więcej. 

- Jakie sukcesy przyniósł 2020 rok? 

- Takim sukcesem było zwieńczenie 

sześcioletnich starań w dziedzinie pobudzania 

gospodarki i przygotowania się na trudniejsze 

czasy. Całkowicie spłaciliśmy długi naszego 

miasta i dzięki temu, mam pewność, że nasza 

praca nie będzie rzutowała obciążeniami dla 

kolejnych pokoleń ostrowczan, którzy będą  

w naszym mieście żyć i pracować. Między innymi 

dla Was. Od sześciu lat nie podnosimy w mieście 

żadnych podatków lokalnych, a niektóre zostały 

nawet obniżone. Pomimo tych działań budżet 

miasta stabilnie rośnie i stać nas na odważne 

inwestycje. Natomiast, tak na marginesie powiem, 

że kwotę zaoszczędzoną z tytułu przedterminowej 

spłaty odsetek zamierzam przeznaczyć na 

specjalny program stypendiów w kwocie po 10 

tys. zł. dla najzdolniejszej w naszym mieście 

młodzieży.  

- Mamy początek roku. Co w najbliższych 

miesiącach planuje Pan zrealizować w naszym 

mieście? 

- Mamy rozpoczęte wiele inwestycji, np. Kino 

Etiuda, zupełnie nową drogę od ul.  

L. Chrzanowskiego do ul. Furmańskiej. Ale 

myślę, że młodzież będą interesować inne 

inwestycje zaplanowane na ten rok: tj. Skatepark 

w Parku Miejskim i Pumptrack na osiedlu 

Pułanki oraz nowe ścieżki dla tych, którzy jeżdżą 

na rowerze, rolkach czy hulajnodze. Miłośników 

sportu i aktywnego spędzania czasu przybywa  

w naszym mieście, co bardzo cieszy. Sam nawet 

spróbowałem jazdy na elektrycznej hulajnodze  

i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało. 

- Co Pana teraz najbardziej cieszy, jeśli 

chodzi o rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego, 

a co przysparza zmartwień? 

- Cieszy mnie wiedza, zaangażowanie  

i energia ostrowieckiej młodzieży. Raduje 

mnie, gdy w różnych miejscach naszego 

miasta, np. na otwartych basenach widzę 

szczęśliwych i zrelaksowanych ostrowczan. 

Względny spokój zapewnia również 

świadomość, że miasto pod wieloma 

względami jest dobrze przygotowane na różne 

zawirowania. Martwi mnie sytuacja wielu 

branż, a prościej, wielu mieszkańców naszego 

miasta, którzy z powodu lockdownu, nie mogą 

wykonywać swojej pracy i stają przed 

wieloma bardzo trudnymi dylematami. 

- Słyszeliśmy, że ostatnio odwiedził Pan naszą 

szkołę. Jesteśmy bardzo ciekawi , jakie 

wrażenia ma Pan po tej wizycie? 

- Bardzo dobre. Cieszę się, że stać nas, aby 

inwestować w ostrowieckie szkoły  

i przedszkola. Wasza szkoła w ostatnich 

latach przeszła wiele zmian i bardzo podoba 

się wszystkim, którzy mieli okazję ją 

zobaczyć. Najbardziej oczarowała  mnie 

chyba wasza nowa sala do nauki chemii, która 

nie tylko jest pięknie wyremontowana, ale 

również świetnie wyposażona. Inne pracownie 

także zmieniły się na miarę XXI wieku  

i doposażone zostały w nowoczesny sprzęt. Kiedy 

powrócicie do szkoły, to na pewno będziecie mile 

zaskoczeni. Czeka na was wiele niespodzianek. 

- Panie Prezydencie, jaka jest główna cecha 

Pana charakteru? 

- Tylko pozytywna, czy negatywna (śmiech)?  

Tak na serio myślę, że konsekwencja. Gdy 

podejmę jakąś decyzję, pracuję tak dużo i długo, 

aż zostanie ona sfinalizowana. Przeważnie bardzo 

mi ta cecha charakteru pomaga, choć od czasu do 

czasu zdarza się, że lepiej bym na tym wyszedł, 

gdybym łatwiej odpuszczał.  

- Czy zna Pan jakiś przepis na sukces? 

- To jest systematyczność,  bo  jak mówi chińskie 

przysłowie: „Choć droga niedaleka, nie dojdziesz, 

jeśli do celu nie zmierzasz.”  Jeśli mamy do 

zrealizowania jakiś plan, nawet tak ogólny jak 
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sukces, to najważniejsze, abyśmy codziennie  

o nim pamiętali i konsekwentnie, choćby o mały 

kroczek, zbliżali się do jego realizacji. 

 

- Dziękujemy za rozmowę i życzymy dużo zdrowia 

oraz dalszych sukcesów. 

- Dziękuję i również życzę Wam dużo zdrowia 

oraz tego, abyście spełnili swoje plany i marzenia. 

Nigdy się nie poddawali i wierzyli w siebie.  

 
Sonia Banaś, Lilianna Sprycha 

,,Czwórkowy” Mikołaj 
Uczniowie naszej szkoły przystąpili  

z entuzjazmem do niezwykłej  akcji ,, Świąteczna 

paka dla uczniaka”, w ramach której napisali listy 

do Św. Mikołaja, prosząc go o wybrany, 

wymarzony prezent.  

Pani Dyrektor Agnieszka Batóg po przeczytaniu 

wszystkich  stwierdziła, że ,,listy były bardzo 

ciekawe , a życzenia rozmaite”. 

Uczniowie naszej szkoły prosili w nich nie tylko  

o upominki dla siebie, ale nie zapomnieli  

o mieszkańcach Domu Dziecka w Denkowie. 

Wobec tego Mikołaj pamiętał również o nich oraz 

spełnił ich prośby. 

 

,,Czwórkowy” Mikołaj wraz ze swoimi 

pomocnikami został wyposażony w specjalne 

nagłośnienie, dzięki któremu wywoływał dzieci  

z domów i wręczał im upragnione prezenty. To ze 

względu na pandemię Mikołaj nie odwiedzał 

nikogo w domach, lecz spotykali się wszyscy na 

powietrzu. 

 
Towarzyszyła mu świąteczna muzyka oraz wiele 

radości i uśmiechów. 
 

,,Czytamy dla Ani i Szymusia” 
PSP nr 4 włączyła sie do dwóch akcji 

charytatywnych, czytając dla Ani i Szymusia. 

Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem 

wysłuchali fragmentu powieści ,,Ania  

z Zielonego Wzgórza” oraz książki o Kubusiu 

Puchatku. Zebrane pieniądze zostały przekazane 

na konta potrzebujących dzieci.  
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Gramy z WOŚP 
Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się  

w akcję WOŚP. Klasy I-III wzięły udział  

w konkursie na najciekawiej udekorowaną salę  

o tematyce Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. 
 

 
 

    
 

 
 

Stowarzyszenie ,,MOC” przygotowało ciekawe 

licytacje słodkości oraz przedmiotów 

przekazanych przez społeczność PSP 4, z których 

całkowity dochód  został przeznaczony na konto 

WOŚP. Wylicytowany tort był nagrodą dla 

uczniów za udział w konkursie na najciekawiej 

udekorowaną salę o tematyce WOŚP oraz ich 

zaangażowanie w przeprowadzoną zbiórkę. 

Czwórkowi artyści  
W związku z okrągłą 120. rocznicą urodzin 

Antoin’a de St. Exupéry uczniowie naszej szkoły 

wzięli udział w Powiatowym Konkursie 

Plastycznym na ilustrację do jednej ze „Złotych 

Myśli”  Małego Księcia. Oto galeria wybranych 

prac:  
 

 
Beata Adamska 

 

 
 

Anastasiia Afonina 
 

 
     Marcelina Kromke                  Wiktoria Sieczka    
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