
 
1 
 

 

Gazetka ZSGH  
GRUDZIEŃ 2017 ŚWIĄTECZNA 
Redaguje zespół  

Witamy wszystkich czytelników. Mamy nadzieję, że wkrótce dołą-

czycie do redakcji „Majdanki”. 

Podzielcie się przeżyciami, fotkami, opiniami, informacjami. Możecie 

podpisywać się pseudonimem. Wasze teksty wysyłajcie na adres:  

krysiamaz@gmail.com. Wszelkich informacji udzieli Wam pani Krystyna 

Mazurek w sali 102 oraz pani Alicja Tataj w bibliotece. Ostatni numer 

gazetki znajdziecie zawsze na stronie internetowej szkoły. Zaś, w biblio-

tece szkolnej znajduje się segregator z poprzednimi i aktualnymi nume-

rami naszej gazetki.  

 

Redakcja

W NUMERZE: 

 Świątecznie  

Szukamy św. Mikołaja 

Wywiad z Yullią 

 

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM ŻYCZYMY 

SZCĘŚLIWYCH ŚWIĄT I SPEŁNIENIA 

mailto:krysiamaz@gmail.com
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MARZEŃ W NOWYM ROKU 

 

 

 

 

Świąteczna Majdanka zadała naszym kolegom 

świąteczne pytania 

Weź w rękę siwy opłatek 
dnia bo oto nadeszła 

chwila pojednania  
Niech się pojedna  

jabłko z nożem 
drzewo z ogniem  

dzień z nocą  
śmiech z płaczem  
niech się pojedna  

samotność z samotnością 
                    Anna Kamień-

ska 
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Czy wierzysz w świętego Mikołaja? 

-nie wierzę, bo widzę, gdzie rodzice chowają prezenty. 

( ucz,kl.pierwszej) 

 

-nie wierzę, ponieważ rodzice mówią, aby nie otwierać szafy cały grudzień do świąt 

. ( ucz,kl.pierwszej) 

- oczywiście, że wierzę, widziałem u babci, jak wchodzi przez komin. ( ucz,kl.drugiej) 

- to bzdura dla małych dzieci. Czy ktoś go kiedykolwiek widział? ( ucz,kl.pierwszej) 

A u Ciebie w domu jak sobie radzi? 

-nie mam komina, ale może przez wentylator?( Ci sami uczniowie) 

- mnie nagle pojawiają się prezenty pod choinką  

Masz teraz okazję złożyć świąteczne życzenia 

 
Dziś Mikołaj tu przychodzi 

Renifery przylatują 

A rodzice się wciąż tulą 

Choć miłości jest tu dużo 

To prezenty się nie znudzą 

Śniadanie obiad, kolacja 

Wszystkim smakuje 

Bo kochana babcia je gotuje 

Dlatego święta to czas Boski 

DUŻO SZCZĘŚCIA I MIŁOŚCI (ucz. z kl. drugiej) 

-życzę wszystkim czytelnikom Majdanki dużo prezentów i żeby zwierzaki odezwały się 

w wigilię o dwunastej.( ( Ucz kl. pierwszej) 

-a ja, aby wszyscy byli szczęśliwi, aby wszyscy byli zdrowi( ucz kl. trzeciej) 

-życzę dobrych świąt i zaliczenia semestru i fajnych prezentów (( ucz kl. trzeciej) 

- życzę, by każdy miał kochających bliskich(( ucz kl. pierwszej) 

-dużo prezentów i przyjaciół( ucz.kl. czwartej) 
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Mikołajowe prezenty 

Prezentem nie musi być rzecz. Czasami marzymy o miłości, o spotkaniu z kimś ważnym, o akcep-

tacji otoczenia. Każdy ma pewnie takie ciche pragnienie, które mógłby kiedyś spełnić św. Mikołaj. 

Wszystko przecież może okazać się wyczekiwanym mikołajowym prezentem. 

Na pewno takim prezentem są nasze sukcesy.  

Wywiad z… 

Yullią Muzyką z klasy 1c 

Yullia Muzyka z klasy 1c zdobyła dwa wyróżnienia. W konkursie recytatorskim zaprezentowała 

trudna poezję Z.Herberta. W tym konkursie nie mieliśmy sukcesów już kilka lat, od kiedy zdał maturę 

Robert Głowacki uczeń klasy kucharskiej, obecnie aktor teatru Parabuch. Czy Yullia pójdzie w ślady 

utytułowanego kolegi? Wszystko na to wskazuje.  

Yullio, gratulujemy wyróżnień w konkursach. 

Kiedy zaczęłaś recytować wiersze? 

-ogólnie recytuję od przedszkola 

Jak długo śpiewasz? 

- śpiewam dopiero cztery lata 

Czy możesz pochwalić się innymi sukcesami? 

-Tak, byłam laureatką konkursów recytatorskich 

i piosenkarskich, ale nie były to moje indywidualne 

osiągnięcia, ponieważ występowałam w zespole. 

Muzyka jest Twoją pasją?  

Tak. Chociaż też dużą przyjemność sprawia mi nauka 

wierszy na pamięć ich recytacja.. Całe moje życie 

związane jest z muzyką. W sumie widać to chyba też 

po nazwisku. Nie potrafię żyć bez muzyki. 

Chciałabyś w przyszłości śpiewać profesjonalnie? 

Tak, bardzo chciałabym, ale niestety nie przewiduję, co będzie jutro 

Jesteś w klasie o profilu cukierniczym. Podoba się Tobie zawód cukiernika? 

Uwielbiam zawód, mam fajne praktyki 

Dziękujemy za wywiad (wywiad dla „Majdanki”przeprowadził chochlik redaktorski) 
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My też jesteśmy świętymi Mikołajami 

Już tradycyjnie wspieramy potrzebujących. Przygotowujemy się do kolejnego fi-

nału WOŚP-u. W grudniu zbieramy grosiki w akcji „Góra Grosza”, z sukcesem 

zakończyła się właśnie kolejna „Szlachetna paczka”. Czy ktoś powiedział, że nie 

wierzy w św. Mikołaja, bo nie widział pana z brodą w czerwonym ubraniu? 

Ten osobnik lubi ukrywać się, zaskaki-

wać, często przynosi prezenty, gdy nikt 

nie widzi. Każdy przedszkolak to Wam 

potwierdzi. Czasami… św. Mikołaj staje 

się zwykłym człowiekiem: Kasia, Marysią, 

Jankiem, mamą, przyjaciółką… Nie roz-

poznamy go wówczas. To dobry kamuflaż. 

Za to… ktoś zostanie obdarowany prezen-

tem prosto od serca. 
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