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SZKOLNE FAKTY
BIULETYN ŚWIĄTECZNY – WYDANIE SPECJALNE

Gazetka Szko y Podstawowej „Edukacja” we Wroc awiuł ł

ul. Krakowska  56-62, 50-425 Wroc aw, sekretariat@sp-edukacja.plł

www.sp-edukacja.pl, www.facebook.com/SPEdukacja

http://www.sp-edukacja.pl/


KILKA SŁÓW WYJAŚNIENIA

Ostatnio w naszej redakcji praca wre. Tyle teraz świąt, 

okazji...  Stwierdziliśmy,  że  nie  da  się  wszystkiego 

połączyć. Dziś – Drogi Czytelniku – trzymasz w dłoni 

Biuletyn Świąteczny, czyli  wydanie specjalne naszej 

gazetki. 

Kolejny numer już w styczniu. A w nim będzie 

wiele ciekawych artykułów, m.in. wywiad z pisarzem, 

ciekawostki ze świata zwierząt. Takie cuda już 

w następnym numerze!!!

ZASŁYSZANE PODCZAS PRACY 

W REDAKCJI

Kiedy  trwa  praca  nad  następnym  numerem, 

toczą się rozmaite rozmowy. Podczas jednej z takich 

dyskusji  zapytałam,  co  młodzi  redaktorzy  lubią 

najbardziej spośród świątecznych specjałów. 

M. Budzińska:  Co lubicie  najbardziej  jeść  w czasie 

świąt?

Wszyscy: pierogu!!!

M. Budzińska: Jakie pierogi? Ruskie?

Patryk S.: Tak, ruskie najbardziej.

Patryk M.: Ja też uwielbiam ruskie pierogi!

Wojtek  zmarszczył  brwi  i  powiedział:  Nienawidzę 

ruskich, bo mnie napadły i lubię tylko z mięsem...

Patryk S.: Jak to napadły?

Wojtek:  Kiedyś  koleżanka  rzuciła  we  mnie  ruskim 

pierogiem,  dlatego  mnie  napadły!  Tak  powstaje 

legenda!

Helenka: A ja jeszcze lubię barszczyk, ale bez uszek.

Kuba i Patryk M.: Bez uszek? Najlepszy barszcz jest 

z uszkami!

Wyciszona  do  tej  pory  Ania  nagle  wykrzyknęła:  

Ja lubię wszystko! Wszystko!

W tym momencie Lenka przypomniała sobie jeszcze 

o  cieście  bananowym,  a  Helenka  o  cieście 

truskawkowym i torcie.

Nie pozostaje nic dodać oprócz „Smacznego!”

Z UŚMIECHEM
Przyjaciel pyta Fąfarę:

- Jak minęły święta?

- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne 

potrwy.

- Jakie?

- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i 

sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską. 

Burek mówi do Azora:

- Już nie mogę się doczekać tych świąt!

- Dlaczego?

- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich kości, to 

jeszcze ludzkim głosem będę mógł powiedzieć swojemu 

panu, co o nim myślę!

Przedszkolak pyta kolegę:

- Co dostałeś na gwiazdkę?

- Trąbkę.

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 

złotówkę!

- W jaki sposób?

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
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LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
(napisany – podyktowany przez dziewczynki 

z pierwszej klasy)

Kochany Mikołaju!

Jeszcze nigdy Cię nie widziałyśmy, ale bardzo 

byśmy  chciały  Cię  poznać  i  mieć  Ciebie  jako 

nauczyciela. Mógłbyś nas uczy nowego przedmiotu  

–  Zabawy.   Nie  musiałybyśmy  mieć  wtedy 

podręczników,  Ty  nie  musiałbyś  sprawdzać 

sprawdzianów.

Bardzo  też  chcemy,  byś  był  tak  dobry  

i  podarował  nam do szkoły reniferki,  żeby na  nich 

jeździć.  Poprosimy  też  o  łóżeczka  i  kołderki,  bo  

w  szkole  nam  tak  dobrze,  że  możemy  tu  spać,  

a koledzy będą nam czytać bajki.

Lenka, Helenka i Ania

P.S. Dołączamy rysunki dziewczynek.
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Z okazji zbli aj cych si  wi t yczymyż ą ę Ś ą ż  
wszystkim Czytelnikom, by był to 

radosny czas sp dzony w rodzinnymę  
gronie, a Nowy Rok, by przyniósł wiele 

spełnionych marze .ń
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