
Nasza Trzynastka 
 

 Cena 1 zł

Niedługo 

święta! 

 6 grudnia świętowaliśmy mikołajki. 
Starsze klasy robiły w szkole recyklingowe 
ozdoby świąteczne, a młodsze udały się na 
paradę ulicami Małego Kacka. Dzieci wręczały 
mieszkańcom kartki z życzeniami. 

 Szkoła włączyła się w ten sposób w ogól-
nopolską akcję „Idą święta, nie o sms-ie, ale o 
kartce pamiętaj”.  
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 Na początku października ogłoszono  konkurs Kto to? 
Rozpoznaj pracowników  szkoły na zdjęciach z dzie-
ciństwa.   

Wyniki konkursu są następujące: 

1 miejsce – Wiktoria Kopytko 8c 

2 miejsce – Hanna Kosk 5a i Agata Kamińska 5b 

3 miejsce – Wiktoria Kocurek –Nowocień 4a 

Patrycja Kamińska  

 W naszej szkole 7  października odbył się kon-
cert. 

Koncert  okazał się przedstawieniem dla młodszych  
dzieci . Młodsze klasy świetnie się bawiły.  

Moim zdaniem nie było to dla mnie, nie bawiłam się 
dobrze.                                                                            
 Agata Kamińska  

Świąteczna akcja dla Domu Seniora Life! Akcja 
trwa od 21.11 do 12.12.2022r. Zachęcamy uczniów 
i pracowników szkoły do przynoszenia drobnych 
upominków, które mają być przeznaczone na tę 
akcję. Podarunki mogą być w postaci najróżniej-
szych gatunków herbat. ,,Lepiej dawać niż dosta-
wać”. W te święta dzielimy się z innymi. 

Organizatorzy zbiórki: świetlica SP 13 

Basia Piskulska 

     11.11.22 świętowali-

śmy  Dzień Niepodległo-

ści. Razem ze szkołą mo-

gliśmy brać udział w pa-

radzie. 

Byli tam nauczyciele i 

uczniowie 13-tki . 

               Agata Kamińska  

Klasy 5-te wybrały się do Żukczyna, do mini zoo. 
Można było karmić zwierzęta, upiec kiełbaski na 
ognisku. Nawet deszcz nam nie przeszkadzał. 



 Pokoloruj jesienny ob-
razek. Użyj kredki: 
żółtej, pomarańczowej, 
brązowej, czerwonej, 
zielonej. 

Miłego kolorowania! 

 

Zadanie: 

Wypisz 10 rzeczowników widocznych na zdjęciu 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………... 

Patrycja 

Rozrywka 

Zagadki Agatki 

Gąski wykrada, gdy jeszcze śpisz   

Chytre to zwierzę ten rudy ……………  

Kto głośno gdacze  i stroszy pióra ?  

Kto jajka znosi ? Domowa ………….. 

Krzywo chodzi nieboraczka, lubi pływać, 

zwie się ………… 

Nosi ją koń, nigdy krowa, a nazywa się 

………… 

Jestem większy niż słoń, ale jaśniejszy niż 

piorun. 

Czym jestem ? …………………. 

Choć są bardzo małe, pracują wytrwale . 

Zbierają nasionka, nie męczą się wcale 

………….. 

Agata  

źródło—internet 

 

Czytelniku,  
Proponujemy Ci 
chwilę relaksu —

zagadki, 
kolorowanki, 

zadania. Wybieraj 
dowolnie, baw się 

z nami. 

       Co najbardziej lubisz w zimie ? ……………………………… 

    Z kim i jak spędzasz święta ? ……………….. 

    

Co najbardziej lubisz robić w święta ?  ………………………… 

Twoja ulubiona potrawa wigilijna ? ………………………….. 

                                                                Agata Kamińska  



 

 

Wykreślanka 
Wykreśl 
wyrazy 
kojarzące się 
z jesienią. Jest 
ich  5. 
Karolina 

Zimowe atrakcje 

h l d y n i a 

e i w i a t r 

r ś f k g c o 

b ć ł z r y ż 

a d e s z c z 

t c h r y p a 

a w ę m b n p 

 

Dla tych, któ rzy nie mógą dóczekac  się s wiąt - my 
juz  wprówadzamy Was w ich atmósferę. 

Pókólóruj óbrazek —  óbówiązkówó skórzystaj z 
trzech kólóró w: czerwónegó, zielónegó i złótegó. 

Ź ró dłó—internet 



Dalej zachęcamy dó wirtualnej  adópcji 
zwierząt z Ciapkówa. Mógą tó róbic   klasy, 
ale nie tylkó. 

Źebrane pieniąz ki przekazywane są  na pó-
trzeby wszystkich zwierząt .  

Móz na tam pójechac  i kupic  im karmę, kóce, 
zabawki i wiele innych rzeczy. 

Naprawdę móz ecie tym zwierzątkóm zróbic  
przyjemnós c  . 

                                           Agata Kamin ska  

 

Na  zdjęciu uczniowie klas 1-3, którzy brali udział w 

konkursie recytatorskim o tematyce niepodległościowej. 

Kalendarium 

 

Konkursy recytatorskie 
Odbyły się w listopadzie - dla klas 
1-3 i w grudniu - dla klas 4-8. 

5 grudnia tó  międzynaro-
dowy dzień wolontariu-
sza. 

Nie tylkó w tym dniu pó-
magasz innym, mó wisz  
miłe słówa. 

Wólóntariusze tak mó wią 
ó swójej pracy: Angaz uje-
my się w pracę na rzecz 
ósó b działających w ró z -
nych óbszarach z ycia spó-
łecznegó. Wykórzystuje-
my swóje dótychczasówe 
umiejętnós ci óraz pósia-
daną wiedzę, aby pómó c 
innym. 

Patrycja K. 

8 grudnia odbył się konkurs recytatorski dla klas 4-8. Jego 

tematyka dotyczyła dowolnych wybranych przez uczniów 

wierszy, w tym roku były bardziej radosne i zabawne. W kon-

kursie zwyciężył Stanisław Brancewicz z kl. 5a. Gratulujemy! 

W konkursach nie tylko o to chodzi, żeby z kimś rywalizować, 

ale także, żeby dobrze się bawić i mieć co wspominać. 

 Basia Piskulska 

 Andrzejki odbyły się 30 listopa-
da. Mieliśmy dyskotekę i wieczór wróżb. 
Było głośno i zabawnie. 



Tęczowe humory 

  Tęcza zachęca by wyjść na spacer. 

Ładna pogoda bezchmurne niebo. 

Słońce do wiatru – Ty? jeszcze czego?! 

Po co ty tu nam? Po co przywiałeś?  

 

A to dlatego, dlatego że nie tylko słońce  

lubią ludzie. Lubią np. gdy ja zawieję  

i świeżym powietrze buzie zakleję. 

 

Tęcza do słońca: I co masz komentarz? 

Ja przyjmę wszystkich! Wszystkich!  

Zachęcam! Więc wyjdźcie na spacer  

to może nas spotkacie!! 

 

    Wiktoria 

W ostatnim numerze wiersz Wiktorii pojawił 
się w błędnej wersji. Autorkę przepraszamy.  

Redakcja 

 

Ciąg dalszy relacji  z 6 grud-

nia 

 

Uczniowie młodszych klas  

odwiedzili także stoiska na 

Placu Górnośląskim. Zostali 

mile przywitani przez właści-

cieli i klientów sklepików. 


