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Drodzy Koleżanki i Koledzy! 

Nowy rok szkolny 2014/2015 przyniósł wiele zmian np. 

uczniowie klas szóstych będą pisać sprawdzian według 

nowych zasad, pierwszaki rozpoczęły pracę  

z „Elementarzem” oraz pracujemy nad nową koncepcją 

pracy naszej szkoły. W związku z tym również nasza 

redakcja postanowiła coś zmienić. 

Oddajemy w wasze ręce „Uczniaka” w nowej odsłonie. 

Proponujemy kilka zmian. Zrezygnowaliśmy  

z niektórych kącików tematycznych, ale na łamach 

naszej gazety chcemy prezentować ważne naszym 

zdaniem treści. Nie będziemy umieszczać sprawozdań  

z uroczystości i imprez szkolnych, ponieważ informacje  

o nich poparte dokumentacją fotograficzną znajdziecie na 

naszej stronie internetowej spgasocin.edupage.org. Mamy 

nadzieję, że nowa forma naszego pisma spodoba się Wam. 

Zapraszamy do lektury i czekamy na Wasze opinie. 

Red. 
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Nasze życie to ciągła nauka, poznajemy nowe rzeczy, nowych ludzi, szkolimy się, doskonalimy. W październiku  

i listopadzie panie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie uczyły, nas jak się uczyć. Sposoby 

uczenia się zaproponowane przez panie są bardzo przydatne, mimo iż wydaje się nam, że zajmują zbyt wiele czasu. 

Ale po przeprowadzonych zajęciach, które miały miejsce miesiąc temu pamiętamy do dziś nawet najmniejsze 

szczegóły tych warsztatów. Techniki poznane podczas cyklu szkoleń pozwolą nam na lepsze i trwalsze przyswajanie 

wiedzy.  

 

1. Jest kilka możliwości na utrwalenie notatek z lekcji i regułek z przedmiotów np.:  

 zakreślanie kolorowymi mazakami najważniejszych, istotnych wiadomości, aby łatwiej było je 

odszukać, 

 przepisywanie  ich do zeszytu lub brudnopisu,  bo przepisywany tekst łatwiej i szybciej zapada  

w pamięć, 

 czytanie na głos, ułatwia zrozumienie tekstu, 

 powtarzanie przyswojonej wiedzy przed snem, działa na naszą podświadomość. 

2. Częstym problemem uczniów jest zapamiętanie wszystkich dat z lekcji, zwłaszcza z historii. Nie martwcie się 

mamy na to sposoby np.: 

 kojarzenie  cyfr z obrazkiem i wyrazem; jeśli chcesz zapamiętać datę ułóż śmieszne zdanie  

z wykorzystaniem wcześniej ustalonych symboli. 

 

 

 

jajko-0           świeca- 1     łabędź- 2  koniczyna- 3,   żagiel-4,  gwiazda-5  

 

 

 

gwizdek-6   flaga-7   bałwan-8   ślimak-9   talerz-10  

Przykłady:  

Chrzest Polski 966r.→ Ślimak dmuchnął w dwa gwizdki. 

Koronacja Bolesława Chrobrego 1025r.→ Świeca podgrzewa jajko łabędzia podczas spadania gwiazdy z nieba. 

Wielka Emigracja1831r. → Gdy świeca płonie, to bałwan się topi, wyrasta koniczyna, podczas gdy ogrzewa  ją druga 

świeca. 

 AKTUALNOŚCI I WAŻNE TEMATY 
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Dobrze wiemy, że dobrze przygotowany pokój wpływa na lepsze samopoczucie i szybsze zapamiętywanie Podajemy  

wam kilka rad: 

 Otwórz okno, by wpadło trochę świeżego powietrza, 

 Uporządkuj swoje miejsce pracy, najczęściej jest nim biurko, 

 Przygotuj sobie coś do picia i jakąś przekąskę, zjesz ją podczas przerwy w nauce, 

 Godziny, w których się najlepiej odrabia lekcje i umysł pracuje najbardziej intensywnie, to 16:00-19:00. 

Po przygotowaniu pokoju zabierz się do lekcji, a nauka będzie łatwiejsza i przyjemniejsza i sprawdzian z języka 

polskiego pójdzie ci jak z płatka. 

 
Ważna w nauce jest systematyczność. Duża część uczniów odkłada przygotowanie do sprawdzianu na ostatnią chwilę. 

Nie jest to dobre posunięcie, ponieważ, jeżeli będziemy uczyć się np. 2 godziny, to nam się to znudzi, a poza tym 

zapamiętamy o wiele mniej.  

Najlepiej jest, kiedy naukę i powtórki rozplanujemy sobie na 3 lub 4 dni. 

 Dzień 1: wszystkie trudne wiadomości. 

 Dzień 2: powtórzenie informacji z pierwszego dnia i przypomnienie tematów. 

 Dzień 3: przeczytanie notatek z lekcji. 

 Dzień 4: przypomnienie całego materiału. 
 

 

 

 

 

 

 
Pokój rzymski polega na tym, żeby rzeczom niezmieniającym położenia przypisywać pojęcia lub definicje, 

tworząc historyjkę. Nie musi być ona prawdziwa, dobrze jest jak jest zabawna, wtedy zostanie szybciej zapamiętana. 

W tej technice możemy użyć części naszego ciała jako punktów odniesienia. 

Mapa myśli to kolejna technika, za pomocą, której możemy gromadzić i porządkować wiadomości. Pośrodku 

mapy umieść temat w postaci obrazka lub symbolu. Potem od niego narysuj grube linie- gałęzie, na których umieścisz 

główne pojęcia, od nich poprowadź kolejne cieńsze gałęzie z pojęciami szczegółowymi. Nie mogą to być zdania, 

tylko słowa kluczowe, które potem uruchomią łańcuchy skojarzeń. Mapa myśli powinna być kolorowa oraz ozdobiona 

małymi, śmiesznymi obrazkami. 

Metoda łańcuszkowa polega na połączeniu ze sobą rzeczy, wydarzeń lub wyrazów w dynamiczną i zabawną 

historyjkę. Informacje, które chcesz przyswoić muszą być ze sobą połączone jak ogniwa w łańcuszku. 

 

Nauka już puka, 

Już puka do twych drzwi! 

I woła: „Otwórz mi”! 

Więc nie bądź obojętny, 

lecz bardzo zawzięty! 

Łykaj codziennie informacje, 

Nie czekaj aż przyjdą wakacje, 

Tylko ciesz się ze swych zdolności, 

włóż w nie wiele wysiłku i radości. 

Bądź jak sowa, 

niech w twej głowie rodzi się wiedza nowa. 

Nie czekaj! Nie zwlekaj! 

Otwórz nauce drzwi,  

A ona powie: „Dziękuję Ci!” 

P. Krakowska, A. Oleszkiewicz, D. Wierzbowska, VI a, b 
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Każdy w przyszłości chce kimś być. Każdy z nas ma swój wymarzony zawód. Niektórzy już od dziecka 

realizują plany lub rozwijają swoje zainteresowania dotyczące ukochanego rzemiosła, by w przyszłości 

spełnić swoje marzenia. W tym artykule chcemy wam przybliżyć zawód, który warto poznać oraz 

przedstawić informacje związane z nim. Być może to będzie zawód, który chcielibyście wykonywać  

w przyszłości. Zapraszamy do czytania.  

Medycyna to dziedzina nauki. Lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki itp. to zawody trudne czasami 

nawet stresujące, ale niezwykle potrzebne. Jeśli taka praca jest dla was interesująca, to powiemy wam krok 

po kroku jak zostać dobrym lekarzem. 

Jaką szkołę należy ukończyć? 

Najlepiej zacząć od pójścia do szkoły średniej na profil biologiczno-medyczny. Kolejnym etapem nauki są 

studia medyczne. Takie nauczanie trwa 5 lat lub 6 ze stażem. Już po ukończeniu studiów można zacząć 

pracę oraz iść na wybraną specjalizację. Po wielu latach intensywnej nauki można wykonywać zawód 

lekarza. 

Jak wygląda praca lekarza? 

Praca lekarza jest stresująca. Codziennie są powierzane mu nowe wyzwania i decyzje. Od jego umiejętności 

i podejmowanych decyzji zależy ludzkie życie. Każdy lekarz ma określone godziny pracy. Jednak nieraz 

zdarzają się przypadki, że w niektórych sytuacjach zostaje po dyżurze. Nie mniej ważną pracą w tej 

dziedzinie jest praca ratownika medycznego i pielęgniarki, którzy niosą pomoc chorym.  

Co daje pracownikom sektora medycznego satysfakcję? 

Satysfakcję daje na pewno uratowanie ludzkiego życia. Każda ich pomoc jest ważna. Często są doceniani 

przez innych, ponieważ starają się, abyśmy byli w pełni sprawni i zdrowi. Każdy dzień pracy sprawia im 

przyjemność. 

PLUSY I MINUSY ZAWODÓW MEDYCZNYCH 

PLUSY: 

 ogromna satysfakcja, 

 szacunek społeczeństwa, 

 wysokie zarobki, 

 możliwość stworzenia własnego ośrodka medycznego, 

MINUSY: 

 duża odpowiedzialność, 

 ciągłe podejmowanie ważnych decyzji i wyzwań, 

 narażenie na duży stres. 

D. Wierzbowska, VI b, P. Szczęsna, VI a 
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My Polacy cieszymy się, że mieszkamy w tak cudownym kraju,  

w Polsce. Nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 

roku. Na fladze państwowej widnieją dwie barwy: biel, która oznacza 

czystość naszych serc i czerwień oznaczająca miłość. W naszym kraju 

corocznie obchodzimy Święto Niepodległości. W tym dniu na wielu 

domach zostają wywieszone polskie flagi, żeby było widać, że 

pamiętamy i cieszymy się z tego, że Polska jest wolnym państwem. Podczas tego święta składane są 

wieńce na grobach żołnierzy poległych za Ojczyznę. Są także organizowane okolicznościowe 

imprezy sportowe np. biegi.   

Kim możemy się pochwalić: 

 kompozytorami: Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko,  

 malarzami: Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Wojciech Kossak, 

 pisarzami i poetami: Henryk Sienkiewicz, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz,  

 naukowcami: Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska- Curie, Ignacy Łukaszewicz,  

 twórcami Niepodległej Polski: Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, 

Jak Polacy obchodzą Święto Niepodległości:  

 chodzimy do muzeów, aby poznawać historię kraju, w którym żyjemy,  

 w szkołach odbywają się apele i uroczyste akademie, 

 uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, prezenterzy telewizyjni oraz władze państwowe 

poprzypinają biało – czerwone kotyliony,  

 jest to dzień wolny od pracy, więc spędzamy go w gronie rodziny.  

 

 

Pamiętajmy, że właściwe obchodzenie Święta Niepodległości  

jest wyrazem naszego patriotyzmu. 

M. Sobieraj, VI a 
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Każdy z Was powinien uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. 

Niestety większość dzieci i młodzieży nie ćwiczy, usprawiedliwiając się 

zwolnieniem od rodzica. W Polsce od niedawna jest prowadzona akcja pod 

hasłem „ STOP ZWOLNIENIOM Z WF! ” Dzieci i młodzież uważają, 

że dodatkowy wysiłek fizyczny, jakim są zajęcia sportowe, nie jest 

konieczny, ponieważ wykonując codzienne czynności takie jak: chodzenie 

po schodach czy schylanie się, przejawiają aktywność fizyczną. Czy to 

prawda? Naszym zdaniem nie. Aktywne uczestniczenie w zajęciach sportowych działa na wiele sfer 

naszego życia. Dzięki nim budujemy dobre relacje rówieśnicze, kształtujemy naszą sylwetkę, 

poprawiamy wydolność naszego organizmu i odpoczywamy po wytężonej pracy umysłowej. Nie 

mniej ważna jak ruch jest higiena osobista. 

SPOSOBY NA CZYSTOŚĆ: 

1. Na zajęcia WF zawsze pamiętaj o stroju i obuwiu na zmianę. 

2. W naszym plecaku powinny się znaleźć chusteczki higieniczne. 

3. Codziennie bierz prysznic.  

4. Codziennie zmieniaj bieliznę osobistą. 

5. Stosuj różnorodne dezodoranty, które zapobiegają rozwijaniu się bakterii i odświeżają.  

6. Staraj się jak najczęściej zmieniać ubranie, aby nie wstydzić się swojego zapachu. 

 

Jeśli tego przestrzegasz, lub starasz się to realizować, BRAWO!! 

 

ZĘBY…, CZEMU POWINNIŚMY MYĆ JE CODZIENNIE?? 

Każdy myśli, że mycie zębów daje tylko świeżość w ustach, ale czy tak naprawdę jest? Niemycie 

zębów grozi wieloma powikłaniami. W jamie ustnej pozostają szczątki jedzenia, które po dłuższym 

czasie rozkładają się i wydzielają nieprzyjemny zapach, a później tworzą się bakterie, co grozi 

popsuciem zębów oraz próchnicą.  

JAK MYĆ PRAWIDŁOWO ZĘBY: 

1. Na wilgotną szczoteczkę nałóż pastę o wielkości ziarnka grochu. 

2. Obrotowymi ruchami szczotkuj zęby. 

3. Następnie umyj język. 

4. Dokładnie wypłucz buzię.  

Jeśli postępujesz tak, co najmniej dwa razy dziennie będziesz mieć zdrowe i piękne zęby. 

    P. Szczęsna, P. Krakowska, VI a 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

       ,,Podróż po orzeszka”  

Przeczytajcie uważnie opowiadanie. 

Dawno temu w Chinach mieszkała sobie wiewiórka Mania, miała 

trzy lata. Ostatni raz swoich rodziców widziała, gdy miała roczek, 

ponieważ nie wrócili z Wyspy Tęczowych Krabów, na którą 

wyruszyli w poszukiwaniu niebieskiego orzecha. Po rodzicach 

odziedziczyła największą kolekcję orzechów, lecz nie miała tego, 

po którego wyruszyli jej rodzice. Wyrastał on raz na trzy lata. 

Pewnego dnia po długim namyśle spakowała wszystkie potrzebne 

rzeczy i wyruszyła na wyspę, tydzień przed kwitnieniem drzewa 

orzechowego. Pierwszego dnia szła przez pustynię i zrobiło jej się 

żółte futerko na nóżkach. Kolejny dzień wyprawy to podróż przez 

zielone bagna, od których miała cały ogonek w bardzo klejącej 

zielonej mazi. Trzeciego dnia wspinała się przez górę i zamarzły 

jej uszka, po czym zrobiły się całe niebieskie. Następnego dnia 

Mania spacerowała sobie spokojnie po lesie i nadepnęła na 

jedynego w lesie żołędzia Pana Dzika. Zdenerwowany dzik zaczął 

gonić małą wiewiórkę aż do chwili, gdy wpadła do fioletowego 

jeziorka. Mania wycierała się ręczniczkiem, lecz nie zdążyła 

wytrzeć swoich rączek i po kilku minutach całe jej futerko 

nasiąkło wodą, po czym stało się całe fioletowe. Piątego dnia 

zauważyła wyspę, ale musiała przepłynąć morze pełne różowej 

farby. Zajrzała więc do swojego plecaka i zauważyła, że nie spakowała swojej malutkiej łódki. Nie mając wyboru, 

musiała przepłynąć całe morze farby, przez co zabarwił jej się na różowo cały brzuszek. Gdy była już na brzegu, 

myślała ciągle o tym, aby nie spotkać krabów. Wtedy zauważyła malutkiego kraba i jak najprędzej schowała się za 

drzewo. Kilka minut później wyszła i z ledwością wyksztusiła słowa powitania. Po chwili krab do niej podszedł  

i zaprowadził ją do wioski Tęczowych Krabów. Wszyscy  na nią patrzyli, a niektórzy mówili po cichu, że jest bardzo 

podobna do wiewiórek, które wcześniej przybyły na wyspę. Minęło kilka dni i mieszkańcy zaczęli traktować ją  jak 

tubylca. Okruszek, bo tak miał na imię ten krab, który przyprowadził Manię, zaprowadził ją do wodza. Była bardzo 

zdziwiona, kiedy tam dotarli, ponieważ wodzem nie był krab, lecz wiewiórka.  Po chwili  rozmowy z przywódcą 

dołączyła do nich jego żona. Mania dowiedziała się, że wódz ma na imię Puszek, a jego żona ma na imię Ruda. 

Zostawili swoją córkę w Chinach, miała ona na imię Mania. 

 – Ale ja mam na imię Mania, a moi rodzice nazywają się Puszek i Ruda.- wtrąciła się Mania. 

 Puszek i Ruda  wysłuchali całej opowieści malutkiej wiewiórki, po czym stwierdzili, że to jest na pewno ich córka. 

Godzinę później wódz krabów zwołał zebranie i uroczyście ogłosił wszystkim mieszkańcom, że odnalazł swoją córkę. 

Okruszek dostał czekoladowy medal za pomoc udzieloną  Mani i go szybko zjadł. Wieczorem odnaleziona córka 

poinformowała swoich rodziców, że chce wyruszyć na wycieczkę po wymarzonego niebieskiego orzecha. Wtedy 

dowiedziała się, że nie pójdzie tam sama, lecz z nimi. Z samego rana wyruszyli. Podczas drogi nic złego się nie stało, 

więc bez problemu dotarli do celu. Gdy tylko weszli na miejsce zobaczyli, że kwiat, w którym rośnie orzech, otwiera 

się. Mania zerwała swój skarb z wielkim uśmiechem na twarzy i schowała go do plecaka. Następnie wrócili do 

swojego domu i żyli długo i szczęśliwie.  

Pokoloruj wiewiórkę Manię zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w opowiadaniu.  

 N. Klimczak, A. Pawlak, VI a 
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Uczniowie naszej szkoły posiadają wiele talentów. Niektórzy z nich próbują swych sił  

w dziedzinie poezji. Oto wiersze piątoklasistki – Wiktorii Zaborek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,, Słodkie miasteczko” 

,, Proszę mleczko i czekoladki z pięć deczko.” 

Zaraz, zaraz… Czy to Słodkie Miasteczko? 

Słodkie Miasteczko- inaczej Cukrowo. 

Podziemna to jama tuż pod Dąbrową. 

 

Są domki z piernika 

 ( nie mieszka w nich wiedźma, ta zła i dzika). 

Są cukrowe drzewa,  

A nad Morzem Landrynkowym 

Lata Marcepanowa Mewa. 

 

Ptaszki z cukru, 

Chaty z lukru i marcepanowe domy. 

Słodkie, śmietankowe są nawet burzy gromy! 

Ale… Co to? 

Czyżby deszczyk kropił? 

Och! Nie! 

On zaraz wszystko stopi! 

Te słodkie stragany…, 

Sama słodycz, bez nagany! 

 Ale…  

Cały bunkier pod Dąbrową został zalany… 

„Jesień” 

Piękna jesień zza okna nam mruga. 

Sunie za nią jej suknia długa. 

Jej złociste włosy na plecach płyną falami, 

A ona nie zmienia się, 

Choć zjawia się już latami. 

Wieniec liściasty w barwach czerwieni 

Na tle jej oczu się pięknie mieni. 

Choć pojawia się w tym samym czasie, dokładnie 

I serca jesiennym zwolennikom kradnie, 

To wciąż jest tak samo piękna, 

Promienna, 

Jak dawniej… 

„Babcia” 

Ach, ta babcia! Jak zwykle w ciepłych  kapciach! 

Idzie się mnie spytać, 

Czy mróz mnie w nos nie kłuje? 

A ja na to: „Zaraz się ugotuję!” 

„co? Coś Ci ugotować?” 

O, nie! Dobry Boże, prowadź! 

Cóż by tu zrobić, 

By mnie nie karmiła? 

Myślę i powiadam: „Nie chcę, babuniu miła” 

Poszła! Uff… 

Och, nie! Radość trwała krótko. 

Babcia z domu idzie i niesie… 

Ziemniaczki i kacze udko. 
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„Polska – tam i z powrotem” 

Śladami Jana Pawła II 
Każdy z nas wie o tym wielkim Polaku. To on niósł ludziom Dobrą Nowinę. Kochał dzieci, niezależnie od 

tego, jakie były. Był on współczesnym Prometeuszem z mitologii. Ale czy wiecie, że nasz papież od 

niedawna został ogłoszony świętym? Tego dowiecie się tutaj.  

Podróż po Polsce… 1 przystanek: Wadowice 

To tutaj urodził się Karol Wojtyła. Wadowice - 

rodzinne miasto Papieża znajduje się na południu Polski  

w województwie małopolskim, niedaleko miasta 

Krakowa. Oto mapa z miejscem położenia Wadowic. 

Dojazd 

Z Gąsocina do Wadowic jest ok. 429 km, 

Odległość w linii prostej: 327 km, 

Czas podróży: 5 godz. (samochodem) 

Wadowice 

W Wadowicach mieszka ok. 18 932 mieszkańców. Miasto zajmuje powierzchnię 10,6 km
2
 (1063 

ha). Leży na południu Polski. Znajduje się w Małopolsce, obok miasta Krakowa. Miejscowość ta 

jest położona na Pogórzu Wielickim nad rzeka Skawą. 

Wadowickie zabytki 

Najsłynniejszym i najciekawszym miejscem w Wadowicach jest plac św. Jana Pawła II. Można 

zwiedzić tam muzeum biograficzne papieża (mieszczące się w domu świętego), w którym są 

wyeksponowane ważne przedmioty z jego życia. Na rynku znajduje się pomnik Jana Pawła II.  

W Wadowicach warto zwiedzić kościół parafialny oraz klasztor Ojców Karmelitów Bosych  

i Sanktuarium św. Józefa.  
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Podróż po Polsce… 2 przystanek: Kraków 

 

 

 

Kraków i jego piękno 

W Krakowie znajduje się ulica Franciszkańska. Ma ona 360 metrów 

długości. Znajduje się tam Pałac Biskupi słynący ze spotkań papieża 

z młodzieżą, plac Wszystkich Świętych, kościół franciszkanów, 

Uniwersytet Papieski, a za nim Planty. Wszystkie te miejsca są 

szczególnie związane z Janem Pawłem II. Warto je zwiedzić, poznać ich historię, ponieważ 

przybliżają nam wydarzenia z życia papieża. Będzie to świetna lekcja o dziejach Polski. 

Podróż po Polsce… 3 przystanek: Zakopane 

 

Góry, piękne góry! 

Papież kochał góry! Często wyruszał sam na piesze wędrówki, aby podziwiać ich 

urok. Natura budziła w nim zachwyt. Wiedział, że to wszystko, co żyje, stworzył 

Bóg i należy się tym opiekować i chronić. W młodości Karol Wojtyła wyprawiał 

się w góry z ojcem. Sprawiało mu to dużo radości!  

Podróż po Świecie… 4 przystanek: Watykan 

 

I tu kończy się nasza przygoda, a także przygoda Jana Pawła II. To tu świat usłyszał słynne słowa: 

„Habemus Papam!- Karol Wojtyła”. Ojciec Święty przeżył tu znaczną część swojego życia  

i również tu odszedł do domu Ojca. W Watykanie odbyła się beatyfikacja i kanonizacja tego 

Wielkiego Polaka. 

      D. Wierzbowska VI b, P. Szczęsna, VI a 
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DOBRE WYCHOWANIE 

Uczniowie naszej szkoły zazwyczaj są dobrze wychowani, ale czasami zdarza się, że 

zapominamy o dobrych manierach. Z tego powodu mamy dla Was kilka rad dotyczących 

kultury osobistej.  

ZAPAMIĘTAJ!!! 

Dobre zachowanie to: 

 mówienie dzień dobry i do widzenia, 

 odpowiadanie na pytania,  

 poszanowanie mienia szkoły, własnego oraz koleżanek i kolegów, 

 używanie kulturalnych słów, 

 pomoc innym. 

Powinniśmy powstrzymywać się od: 

 kłamania, 

 bicia się, 

 przezywania,  

 żucia gumy podczas rozmowy,  

 trzymania rąk w kieszeni. 

Mamy nadzieję, że będziecie się stosować do zasad dobrego wychowania. 

N. Klimczak,  A. Pawlak, VI a 

 

Hitem tego roku jest robienie  bransoletek z gumek.  Jest to miły sposób na spędzenie wolnego czasu. Ta ozdoba nie 

wymaga od nas wielkiego nakładu pracy i dużych kosztów. Wszyscy ,a szczególnie dziewczyny noszą te bransoletki. 

Najmodniejsze są w kolorach neonowych. W bransoletkach fajne jest to, że można zmieniać ich kolory, wielkość   

i kształt. Możesz nosić je po kilka na jednej ręce. 

Instrukcja robienia bransoletek 

1.Przygotuj około 30 gumek  i haczyk do spięcia bransoletki.  

2.Nałóż gumkę,  tworząc  ósemkę na dwa palce. 

3.Nałóż następną gumkę, która będzie łączyć dwa palce. 

4. Przełóż ósemkę przez gumkę, która łączy dwa palce. 

5.Tę czynność powtarzaj dotąd, aż bransoletka będzie odpowiednia na twoją rękę. 

6.Złącz dwa końce bransoletki haczykiem. 

7.Gotowe!  

Oliwia Falęcka, Anita Kacprzak, V 
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Wesołych 

Świąt!!! 

 

 

 

 

Z okazji  zbliżających się  

Świąt Bożego Narodzenia redakcja 

”Uczniaka” życzy wszystkim,  

żeby w każdym dniu towarzyszyła  

Wam radość  i uśmiech na twarzy,  

aby Dzieciątko Boże dodawało otuchy  

w pokonywaniu trudów dnia codziennego. 

Chcemy, aby te święta były wyjątkowe,  

spędzone w gronie najbliższych.  

Aby nikt nigdy nie był sam. 

Życzymy Wam szczęśliwego Nowego Roku, 

aby  wszystkie Wasze noworoczne 

postanowienia zostały zrealizowane 

I oczywiście dużo prezentów pod choinką. 

 

Dokończ rysunek (tło, niebo, prezenty itp.) i ozdób świąteczną choinkę: 
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