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 Witamy wszystkich po długiej 
przerwie - kiedy biblioteka była 
zamknięta i po tak krótkich feriach. Ile 
działo się w tym czasie! Tyle wydarzeń: 
jasełka, święta Bożego Narodzenia, 
Mikołajki. Ale najważniejsze - wolne 
dni. W ostatnich miesiącach ich nie 
brakowało. Święta, a potem zasłużone 
dwa tygodnie spokoju, bez klasówek, 
kartkówek i sprawdzianów. Komu teraz 
nie jest żal  

. 
spania do południa i słodkiego lenistwa? 
Ale wróciła szara rzeczywistość, a z nią: 
szkoła. Wszyscy pewnie wyglądacie 
niecierpliwie wakacji. Niestety- na razie 
trzeba powrócić do nauki. Ten czas 
będzie szcególnie ważny dla uczniów 
kończących podstawówkę i gimnazjum, 
a mianowicie: testy - i te próbne i te koń-
cowe. Wszystkim życzymy powodzenia 
na sprawdzianie i egzaminach.  
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Dzień Pozytywnego Myślenia 

 
 Pomysłodawcą tego święta obchodzonego w Polsce 2 lutego, jest amerykańska psycholog Kirsten 
Harrell. Od lat prowadzi ona badania pod kątem działania pozytywnego myślenia w życiu człowieka. Po-
zytywiści rzadziej ciężko chorują, łatwiej jest im iść przez życie. I czy tak nie jest? Przecież gdy przed 
ważną klasówką jesteśmy pewni oblejemy: niechybnie tak będzie. A kiedy z odwagą do niej podejdziemy: 
pozytywna ocena murowana! Pozytywnie nastawieni ludzie mają łatwiej w  życiu, to chyba wie każdy. 
Większość rzeczy im się udaje, a nawet jak nie, to trudno. Nie popadają z tego powodu w depresję, a ra-
czej, z ochotą obierają sobie następny cel. Nie jest łatwo zostać optymistą? Wystarczy się postarać! Jeśli 
będziesz cały czas marudził i zrzędził jakie to wszystko złe i niesprawiedliwe, na pewno ci się nie uda. A 
jeśli masz motywację do zmian w swoim życiu, oto kilka praktycznych porad: 
 1. Zamień „ spróbuję” na „zrobię to!” 
 2.Nie zatrzymuj niczego na specjalne okazje, bo 
każdy dzień Twojego życia jest specjalną okazją! 
 3. To, co było wczoraj, jest przeszłością. To, co 
będzie jutro, jest niewiadomą. Dzień dzisiejszy jest poda-
runkiem. 
 4. Życie nie jest liczone ilością oddechów, ale licz-
bą momentów, które zapierają dech w piersiach. 
 5. Nigdy nie jest tak źle, by nie mogło być gorzej. 
 6. Żyj chwilą! 
 7. Patrz na  świat przez różowe okulary. 
 8. Ciesz się z tego, co masz. 
 9. Ciesz się z sukcesów innych. 
 10.Ciesz się z każdego drobiazgu. 
 11. Uśmiechaj się jak najczęściej. 
 12. Myśl pozytywnie! 

 
 Jeśli będziesz korzystać z tych rad: uda ci 
się zmienić coś w swoim życiu! 
 Nawet najwięksi ludzie na tym świecie 
doceniali moc pozytywnego myślenia;: 
„Aby przebyć tysiąc mil, trzeba zrobić pierwszy 
krok” Bruce Lee 
„Największa potęga człowieka leży w sile jego 
wiary” Napoleon Hill Clement W. Stone 
„Zawsze patrz na jasną stronę życia!” Monthy Py-
ton. 
 

  
  
  
  

 
 Jemioła 

   



 
Pewnego razu idąc przez park poczułem, że ktoś na mnie patrzy i zobaczyłem serca wyryte w korze 
drzew . 
-salve puer, et est nomen meum Valentine –usłyszałem z tyłu, uczyłem się trochę łaciny i wiedziałem ,że 
oznacza to „Witaj chłopcze, nazywam się Walenty”  
-Valentini episcopi Romani paenitet? - (Czyli -  Święty Walenty -  rzymski biskup? 
-Tak, widzę że znasz łacinę . 
- Odrobinę. Jestem redaktorem szkolnej gazetki. Jako że zbliżają się walentynki, chciałem spytać, czy mo-
gę przeprowadzić wywiad z waszą eminencją ? 
-Quidem (Oczywiście)    
-W jakim mieście wasza eminencja był biskupem? 
-Byłem biskupem Terni .  
-Jaka jest Twoja data śmierci eminencjo? 
- 14 lutego 269 roku . 
- Dlaczego wasza eminencja jest patronem zakochanych? 
- Ścięto mi głowę a o zakochanych mówi się żze stracili głowę więc to pewnie dlatego 
-W którym wieku  Twoja osoba zacząła być otaczana kultem?  
-Było to już w czwartym stuleciu.  
-Wasza eminencja żyła w czasach niebezpiecznych dla wyznawców Jezusa, lecz dobroć i serdeczność jest 
osłodą  życia. 
-Bene dicere, mój mały bene dicere, - mądrze mówisz. -Moje życie było trudne za sprawą cesarza Klaudiu-
sza II Gota. Nienawidził chrześcijan ...a mnie szczególnie. 
-Dlaczego? 
 -Swym cesarskim okiem  niechętnie spoglądał na młodych, zdolnych  do służenia w wojsku, którzy chcieli 
wstąpić w związek małżeński.                                                                                                                                                                                                                                    
-Rozumiem, jak bardzo się Wasza Eminencja narażała, udzielając ślubu młodym mężczyznom, zdolnym do 
służby wojskowej a jednak wybierającym życie małżeńskie. 
- Tak właśnie było. Cesarza to bardzo gniewało. 
-Muszę już iść, ale te zdjęcia pozostawiam tobie. 
I 
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ROZMAITOŚCI 

Gadu-Gadu ze Świętym Walentym   



 Nie wiem czy wiecie, że w naszej szkole istnieje kawiarenka, przytulne miejsce, pozwalające spę-
dzić w kameralnej atmosferze wolne chwile. Powstało ono z inicjatywy Szkolnego Koła Caritas, którego 
opiekunkami są panie: Agnieszka Bułak, Dorota Wołoszczuk i Anna Jagosz. Od września poprzez paź-

dziernik i listopad członkowie koła oraz wielu sympatyków z 
oddaniem poświęcało swój czas na skrobanie, malowanie i 
sprzątanie pomieszczeń, które obecnie służą jako baza szkol-

nego wolonta-
riatu. Oficjalne 
otwarcie szkol-
nej kawiarenki 
odbyło się 10 
grudnia 2013 
roku po trzy-
m ie s ię c z n e j 
pracy rewitali-
zacyjnej. Gość-

mi honorowymi uroczystości byli: proboszcz naszej parafii o. 
Kalikst Salak oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie na-
szej szkoły.  
 Obecnie w tak zaadoptowanym pomieszczeniu odbywają się spotkania SKC we wtorki o godzinie 
1600 . Tam też rodzą się pomysły na akcje, podejmowane przez naszych szkolnych wolontariuszy, otwar-

tych również na Wasze propozycje działań odpowiadających po-
trzebie wsparcia osób lub instytucji wymagających pomocy. 
Członkowie koła z powodzeniem popularyzują wśród społeczno-
ści szkolnej ideę caritas - bratniej, miłości bliźniego, który z ja-
kichś względów został pokrzywdzony prze los. Niejednokrotnie 
już wieloma przedsięwzięciami udowodnili, iż są wrażliwi na 
ludzką biedę, pukając także do Waszych serc.  Ostatnio w 
czasie ferii zimowych uczniowie należący do koła przygotowali 
kartki walentynkowe wraz z upominkami. 13 i 14 lutego rozpro-
wadzili je na terenie szkoły, zbierając w ten sposób środki, które 
zostaną przeznaczone na zakup okularów dla Bartosza ze szkoły w 

Szymanowie. Wszyscy ofiarodawcy 14 lutego - 
w Dzień Zakocha- nych - zostali zaproszeni do kawiarenki na her-
batkę. Przez swo- ją hojność mogli oni nadać obchodom tego 
święta szerszy wymiar, tchnąc w jego treść ducha solidarności 
z potrzebującymi. Inną akcją, podjętą obecnie przez naszych wo-
lontariuszy jest udział w przedsięwzięciu ,,Pomoc Misjom”. 
Polega ono na zbieraniu mydła, bandaży i zużytych znaczków 
pocztowych. Ak- cja ta trwa do końca marca, więc Wy także mo-
żecie wziąć w niej udział przynosząc swe dary codziennie przed 
ósmą do kawia- renki.Działalność Szkolnego Koła Caritas to nie 
tylko wolontariac- ka aktywność, ale także integracja zespołu, któ-
ry 7 lutego pod opieką pań sprawujących pieczę nad członkami 
koła udał się do kina ,,Helios” w Olsztynie na film ,,Lego przygoda” w technologii 3D. Cały zespół przy 
okazji pobytu w Olsztynie zwiedził także Muzeum - Dom ,,Gazety Olsztyńskiej” i uczestniczył w histo-
rycznych i etnograficznych zajęciach warsztatowych ,,Zimowa pocztówka z Olsztyna”. Wyjazd ten sfinan-
sowała GKRPA, której przewodniczącym jest Pan Eugeniusz Piotrowski.  

CO SŁYCHAĆ W SZKOLE 
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W zdrowym ciele, zdrowy duch... 

  Nauczyciele świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana 
Pawła II w Miłakowie już po raz drugi realizują Program Dożywiania Dzie-
ci przy współpracy z  Firmą Danone, o czym informowaliśmy już wcze-
śniej. Oto niektóre z zadań realizowanych w ramach tego programu. 

 Codzienne przygotowywanie z dziećmi i młodzieżą śniadań i pod-
wieczorków. Dzięki temu przedsięwzięciu uczymy się gospodarowania pro-
duktami, samodzielności i dbamy, by nikt wśród nas nie był głodny. 

        
 W ramach Projektu przygoto-

wano poczęstunek na „Pasowanie na Świetlika”.  Wśród sma-
kołyków znalazły się ciastka upieczone wspólnie w świetlicy.  
Możliwe to było dzięki sprzętowi zakupionemu przez Firmę 

Danone w ubiegłej edycji programu. 

 
 
    

       Powyższe przedsięwzięcie możliwe było do zre-

alizowania dzięki pozyskaniu nowego partnera, jakim jest 
Bank Żywności w Olsztynie. Przekazał on nam 229,13 kg 
żywności m.in. mąkę i cukier  wykorzystywane do wypie-
ków oraz soki i inne produkty. 

Po raz pierwszy wy-
chowankowie świe-
tlicy wraz z nauczy-
cielami przy współ-
pracy ze Stowarzy-
szeniem IKE wzięli 
udział w świątecznej 

Zbiórce Żywności. 
W zbiórce wzięło udział 35 wolontariuszy, którzy zebrali w sumie 
194 kg żywności. 

 Ważnym wydarzeniem były warsztaty kulinarne w zaprzy-

jaźnionym Zespole Szkół w Dobrocinie, gdzie pod okiem doświad-
czonych kolegów i Pani Eli przygotowywaliśmy potrawy wigilijne. 
Spotkanie zakończyło się śpiewaniem kolęd przy wspólnie przygo-
towanym stole. 

 
 
 

Pani Ala 
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Spotkania z najmłodszymi czytelnikami 

         Jak co roku w naszej szkole pojawiają się mali adepci sztuki czytania, którzy po raz pierwszy wypo-
życzają w bibliotece szkolnej swoje książeczki. Z doświadczenia wiemy, jak ważne są chwile spędzone z 
książką. Ich lektura wzbogaca wyobraźnię i nasz język, uwrażliwia na ludzkie potrzeby, wreszcie pozwa-
la w pożyteczny i twórczy sposób spędzić wolny czas. Bardzo ważny jest właściwy dobór lektury, by 
dzieci czytały książki stosowne do ich wieku i zainteresowań.  
 W tym roku ponownie biblioteka gościła uczniów klasy pierwszej. Na pierwszaków jak zawsze 
czekała niespodzianka. Nie było to jednak, jak dotąd, przedstawienie kukiełkowe oparte na tekście znanej 

baśni. Tym razem nasi najmłodsi uczniowie wzięli udział w 
konkursie przygotowanym przez panie bibliotekarki - p. Re-
natę Jasiak i Beatę Sekular  z pomocą uczennic z klasy 6c - 
Basi Bertel i Joasi Piotrkowskiej. Pierwszaki najpierw wy-
słuchały baśni ,,Czerwony Kapturek” w interpretacji znane-
go aktora polskich scen Mariana Opani.  Następnie najmłod-
si czytelnicy naszej szkoły przystąpili do zadań konkurso-
wych takich jak: test sprawdzający czy  dzieci słuchały  tre-
ści baśni ze zrozumieniem, krzyżówka, pytania do losowa-

nia. Po każ-
dym zadaniu 
uczestnicy mi-

ni turnieju czytelniczego otrzymywali drob- ne słodkości w 
nagrodę. Nad sprawnym przebiegiem kon- kursu czuwały 
panie bibliotekarki oraz wspierające je uczennice z 
klasy 6c przebrane za Czerwone Kapturki - gdyż ta ba-
śniowa postać  patronowała całej uroczysto- ści.  
 Wreszcie nastąpił niezwykle ważny mo me n t - 
pierwszaki zostały pasowane na czytelnika przez panią 
Renatę Jasiak. Lecz zanim to nastąpiło, mu- siały złożyć 
przyrzeczenie powtarzając jego treść za swoją starszą 
koleżanką z 6-tej klasy. Po ceremonii paso- wania wycho-
wawczynie klas pierwszych otrzymały pamiątkowe dyplomy, zaś ich wychowankowie mogli wreszcie 
wypożyczyć swoją pierwszą książeczkę.                                                                  

    Nie tylko jednak pierwszaki są mile widzianymi gość-
mi biblioteki, odwiedzają ją także przedszkolaczki, którym 
panie bibliotekarki czytają wcześniej wybrane książeczki, roz-

ma w ia j ą c  z 
dziećmi na temat 
treści czytanej 
lektury. Dzieci z 
przedszkola jak i 
pierwszak i są 
n i e z w y k l e 
w d z i ę c z n y m i 
c zy te ln ik a mi, 
wypożyczają du-

żo książeczek i czerpią przy tym z lektury niemałą frajdę. 
Oby starsi użytkownicy biblioteki z taką samą chęcią gar-
nęli się do literatury. 
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Projekt finansowany był z funduszy MEN. 
Realizowany przez Stowarzyszenie IKE i 
UG Miłakowo. 

• Dnia 19.12.2013 r. w naszej szkole odbył się 
festiwal sportowy w ramach projektu Dre-
ams & Teams dla klas 2 SP. Wszystkich za-
proszonych gości powitała Adrianna Skrzy-
pek, a następnie Martyna Piórkowska prze-
prowadziła dla uczestników krótką roz-
grzewkę. Przygotowaliśmy wiele konkuren-
cji, podczas których dzieci świetnie się ba-
wiły. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Podczas ferii  zimowych uczniowie szkoły 

podstawowej spotkali się na rekreacyjnym 
Turnieju Piłki Nożnej przygotowującym do 
Pucharu Rady Rodziców. Rywalizacja trwała 
2 dni (30-31 styczeń)  udział wzięło 5 drużyn  
( 35 zawodników i zawodniczek). Dzieci  i 
młodzież bawiły się w sportowej atmosferze 
przestrzegając zasad fair play. Opiekę w tych 
dniach sprawowała Krystyna Szydłowska. 

• Zakończyliśmy projekt trwający od kwietnia 
do grudnia 2013 r. pt. „Upowszechnianie pły-
wania”, organizowany przez Uczniowski Klub 
Sportowy „Zawisza”, działający przy Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Du-
ża liczba naszych uczniów mogła wyjeżdżać 
do Olsztyna na basen Aquasfera. 
Młodzież i dzieci byli bardzo zadowoleni, 
ponieważ mogli korzystać z rad i wskazówek 
instruktora, który uczył pływać oraz organi-
zował gry i zabawy w wodzie. Opiekunami 
podczas wyjazdów byli nauczyciele wycho-
wania fizycznego i matematyki - Izabela Kor-
gul. Serdecznie dziękujemy prezesowi Klubu 
„Zawisza” Janowi Morzemu za zaproszenie 
nas do projektu. 

• W dniach 11.12.-13.12.2013 gimnazjaliści 
uczestniczyli w wyjeździe do ośrodka szko-
leniowego w Sztutowie. W czasie pobytu 
młodzież brała udział w warsztatach ewalu-
acyjnych, podczas których uczniowie zapre-
zentowali swoje osiągnięcia oraz podzielili 
się refleksjami na temat uczestnictwa w pro-
jekcie. Ewaluacja końcowa miała zapewnić 
uczestnikom możliwość krytycznego spoj-
rzenia na zdobyte doświadczenie i przeanali-
zowanie mocnych i słabych stron oraz tego 
czego uczestnik nauczył się. Zajęcia urozma-
icone były spacerami plażą nadmorską, 
warsztatami interpersonalnymi oraz plene-
rem rysunkowym. Nie zabrakło również cza-
su na integrację i zabawę. Gimnazjaliści ro- 

          zegrali pomiędzy sobą turniej w kręgle oraz 
          wspaniale bawili się podczas dyskotek.  

Nowiny, nowinki... 
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Czas na dobrą opowieść... 

                                                                  
Nowe przygody Stasia i Nel  

Legenda smoczych kul 
 

 Dwa lata po ślubie Staś i Nel wspominali pobyt w Port Saidzie. Nagle Stasiowi przypomniała się 
wielka przygoda w Afryce. 
- Nel? 
-Tak, Stasiu ? 
-Pamiętasz co było w Afryce? 
- Tak. 
-Co byś powiedziała na kolejną przygodę? 
Może podróż  do Chin? 
- Dobrze. 
Tak oto Staś i Nel wyruszyli do Chin. 
W dwa dni po przybyciu do Chin na obiedzie w tawernie Wing czum podszedł do nich tajemniczy jego-
mość: 
- Ni-hao wędrowcy, czy szukacie wielkiej przygody?  
-Tak - odparł Staś 
-Weźcie więc to-powiedział tajemniczy nieznajomy, dając im coś, co przypominało kompas, ale zamiast 
igły miało smoka.  
- Ten przedmiot zaprowadzi was do smoczych kul.  
- A co to są smocze kule?- spytała Nel  
- To kryształowo-złote kule z czerwonymi gwiazdami. Według legendy pochodzą od siedmiu gwiazd: 
shinju, mandeter, singoku, kaniju, anarios, kasandronis i dasmenitan. Gdy zgromadzi się wszystkie w jed-
nym miejscu, pod niebo wzlatuje smok shenlong i spełnia jedno życzenie poszukiwaczy.  
- Brzmi wspaniale!  
- A więc gdzie mamy zacząć szukać? -pyta Staś  
- Z odczytu smoczego kompasu w Japonii u podnóża Fuji.  Acha! Zanim zapomnę tima evera! - woła jego-
mość i pokazała  się niebiesko czerwona fala która trafiła Stasia i Nel. Co się stało?-   spytali oboje  
Teraz będziecie wiecznie młodzi-odparł nieznajomy. 
 
 

Komentarz  autora do utworu : Zaczynamy od krótkiego wspomnienia  poprzednich przygód  naszych bo-
haterów. Pragnienie Nel wyruszenia w podróż do Chin rozpocznie dalszą serię niezwykłych wydarzeń, któ-
re poznacie w przyszłym numerze. Czarodziej słów żegna - ad- ie ! 
Oto technika nieznajomego po lewej skupiane po prawej fala  
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

Nasza Poezja 
 

"Miłość " 
                                                                                                               
Wiatr myśli mnie porywa, 
niosąc w nieznane, 
rzuca w chaos, 
poza to co znane, 
w wir nowych uczuć ,jeszcze 
niedoznanych 
 
Żyję w tym chaosie ledwie rozeznawa-
nym 
Los rzuca kłody pod nogi 
Dusi bogactwem zdarzeń 
Uwiera biedą i goryczą. 
Niespełnionych nigdy marzeń 
 
 
Ciężko żyć w tym świecie gdzie, 
nawet miłość, ból i cierpienie niesie, 
jednak to do niej tęsknimy 
od narodzin, do śmierci, 
to z niej wspomnienia najpiękniejsze pozostaną wyryte 
na piasku pamięci. 
                Natalia Piórkowska 

 
 

           Już zapadł zmrok                                            w swej duszy resztki cienia  
    Słychać ciężki krok                                             Złe uczynki , pomstki   

        Wyglądam przez okno                                   Więc pamiętaj - zjawa rzecze 
    Widzę jak drzewa mokną                                      To co złe zostaje na zawsze 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

''Pragnienie'' 
 

Oddzielić się od świata 
nieprzebitą zasłoną 
poczuć podmuch wiatru 
na twarzy, zobaczyć piękno 

tego świata, niezniszczone-
go do końca 
Spokój duszą chłonąć, nie-
zmącony dźwiękiem 
kroków , rozkoszować się 
zachodem słońca, 
gwiazd wiecznym lśnie-
niem na nocnym niebie 
Odnaleźć wreszcie życie 
bez cierpienia 
bez ciągłego pędu myśli i 
do śmierci tęsknienia. 
 

Natalia Piórkowska 

Lecz nie widzę nikogo  
Czy to duch czy nie ?   
 Błoga cisza nastała, a  

Ciemność, niczym skała 
O którą rozbija się statek  

    Mój wzrok cierpi niedostatek  
       Wnet widzę, idzie !    

        Postać biała, skulona , jakby 
spłoszona 

        Idzie i woła , ale czy ktokol-
wiek  

     Dokona tego o co prosi ?  
   Za innych występki                              
Lecz za własne skargi  

 I niedopatrzenia  
 

***** 

Ala 



„Życie jest piękne” 

S T R .  1 0  ROZMAITOŚCI 

  
 Roberto Benigni jest twórcą wspaniałego dzieła kinematografii, filmu opowiadającego wzrusza-
jącą historię o miłości, odwadze, wyobraźni i ... holokauście.  Dzieło zawiera w sobie elementy filmu 
historycznego, romantycznego oraz komedii. Jednak wpleciony w fabułę komizm nie ma za zadanie roz-
śmieszyć widza, a wywołać zupełnie odwrotne emocje : smutek i refleksję. 
 Film opowiada o pewnym  żydzie, Guidzie i jego rodzinie. Mężczyzna przyjeżdża do niewielkie-
go miasteczka. Tam zakochuje się i żeni. Para ma synka: Giosuea. Chłopczyk jest oczkiem w głowie oj-
ca. W dniu jego urodzin zostaje, wraz z wujem i ojcem, przetransportowany do obozu koncentracyjnego. 
Tam zaczynają grę... 
 Film został ciekawie zrealizowany, doskonale ukazuje emocje. Osobiście uważajże fabuła filmu 
jest bardzo interesująca, choć przebieg wydarzeń jest trochę powolny. Polecam go do obejrzenia każde-
mu :D.     

 

                      

Jemioła 
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            STR. 11 

Walentynkowy wpis do pamiętnika 

   
  
 
 

 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

musisz  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień jest wyjątkowy, bo 

walentynkowy. 

Więc szepnę Ci do uszka, 

że kocham Cię z całego 

serduszka! 

Kocham, choć Ty o tym nie 

wiesz, kocham, choć mi teraz 

wstyd, teraz musisz się dowiedzieć, 

Ten, kto pisze - dobrze 

znany, a ten kto czyta - ten kocha-

ny. 
Imię moje - Kocham Cię 

a nazwisko - domyśl się ;) 

 
W ten dzień walentynkowy 

przychodzą mi do głowy ży-

czenia miłościi  bliskości i 

uprzejmości 

 
Ty jesteś słodka jak trzy jabłusz-

ka więc składam Tobie z całego 

serduszka w zakochanych dniu 

słowa „I love sou”. 

Martyna i Patrycja 



   ROZMAITOŚCI     
        STR. 12 

Krótki apel do ludzi 

Chwila z krzyżówką... 

1. Pisał je Dawid, znajdziesz w Sta-
rym Testamencie ich 150. 

2. Jeden z ewangelistów. 
3. Ewangelia to dobra... 
4. Napisał 13 listów. 
5. Ludzie wybrani przez Boga, aby 

ogłaszali jego wolę.  
 

Przygotowała klasa 3b 

 
 
 
 
  

 
Zima jest pięknym i trudnym miesiącem. Nie tylko dla nas ludzi, ale także dla zwierząt.  Podczas tej 
pory roku powinno zwrócić się uwagę właśnie na nie. Jest bardzo dużo bezpańskich zwierząt, które 
potrzebują naszej pomocy. Niestety nie wszyscy ludzie im jej udzielają. 
Aby koty i psy przeżyły zimę trzeba zadbać o to, żeby miały gdzie przetrwać te ciężkie miesiące. 
Smutne jest to, że wielu ludzi nie obchodzi los porzuconych zwierząt. 
Nie pozostawiajmy ich samych sobie. Ona nie poradzą sobie bez pomocy człowieka. 
Zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby im pomóc. 
 

 

 1.   S           

   2. Ł           

 3.   O           

    W           

    O           

4. 

5.

Asia 


