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 Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy i najbardziej rodzinny czas 

w roku. Pragnę, aby nasza gazetka przyczyniła się do propagowania pięknej 

tradycji polskich świąt w Waszym życiu. Te momenty są zawsze postrzegane 

jako czas spokoju, radości, zacieśniania więzów rodzinnych. W większości do-

mów tak właśnie te kilka dni przebiega. Stają się one wytchnieniem w codzien-

nej bieganinie, chwilą, kiedy spotykamy się z najbliższymi, na co w obecnym 

świecie tak rzadko ma się czas… 

Kolorowych bombeczek, 
dużo aniołków i gwiazdeczek. 
Słodkiego lenistwa i wielkiego 

oddechu od codziennego 
pośpiechu. :) 

Przy okazji życzę także Szczęśliwego Nowego Roku!!!   

           Redaktor naczelna   

 

OPIEKUN:  P. Katarzyna Dietrich- Urbanek 

REDAKTOR NACZELNA:  Emilia Kulma 

REDAKCJA:  Monika Baran, Agnieszka Berezowska, Anna Berezowska, Justyna Bere-

zowska, Monika Czub, Ewelina Domańska, Paulina Kirko, Magdalena Kondratowicz, 

Emilia Kulma, Iwona Mielnik, Magdalena Milewczyk, Dominika Piasecka, Katarzyna 

Puszczok, Alicja Turzyńska, Patrycja Turzyńska. 

 

 

Już przy tym wydaniu „Kredą po tablicy” współpracowaliśmy z kl. II SP. 

Uczniowie tej klasy zapoczątkowali prowadzenie kącika „Kredką po niebie”. 

Mamy nadzieję, że będą się angażować, aż do ostatniego wydania gazetki. :) 

 

 

 

 

Drodzy   Czytelnicy! 
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GRUDZIEŃ: 
1 grudnia- Dzień Walki z AIDS 

4 grudnia - Barbórka 

5 grudnia- Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

6 grudnia- Mikołajki 

10 grudnia- Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 

17 grudnia-  Dzień bez Przekleństw 

18 grudnia- Międzynarodowy Dzień Emigrantów 

20 grudnia- Dzień Ryby 

24 grudnia- Wigilia 

25 grudnia- Boże Narodzenia 

26 grudnia- II Dzień Świąt 

31 grudnia- Sylwester 
 

STYCZEŃ: 
1 stycznia- Nowy Rok 

6 stycznia- Trzech Króli 

8 stycznia- Dzień Sprzątania Biurka 

21 stycznia- Dzień Babci 

22 stycznia- Dzień Dziadka 

 

MIKOŁAJKI- W tym dniu Mikołaj odwiedza wszystkie grzeczne dzieci i 

obdarowuje je prezentami. :) 

Agu$i@ i Ewu$i@  

Kalendarium 
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1.Wierzysz w Świętego Mikołaja? 

Daria Zielińska kl. I: Nie. 

Dawid Wlazło kl. II „a”: No pewnie. 

Patrycja Szybkowska kl. II „b”: Nie, bo nie istnieje. 

Izabela Kołodziej kl. III „b”: Oczywiście, że nie gdyż nie istnieje, przynajmniej ja tak myślę. 

Twoje postanowienia Noworoczne? 

D.Z: Lepsze oceny. 

D.W: Zmienić się na lepsze. 

P. Sz: Zmienić się na lepsze. 

I.K: Wziąć się wreszcie za naukę 

3. Co chciałbyś/abyś dostać pod choinkę? 

D.Z: Pod choinkę chciałabym dostać nowy telefon. 

D.W: Nie wiem. 

P.Sz: Dużego misia. 

I.K: Coś wyjątkowego. 

4. Ulubiona potrawa wigilijna? 

D.Z: Pierogi i słodycze. 

D.W: Pierogi. 

P.Sz: Pierogi ruskie. 

I.K:Pierogi. 

5. Kto w twojej rodzinie ubiera choinkę? 

D.Z: U mnie wszyscy razem ubierają choinkę. 

D.W: Oczywiście, że ja i mój tata. 

P.Sz: Cała rodzina. 

I.K: Tata i siostrzeńcy. 

6. Czy chodzisz na pasterkę z rodziną? 

D.Z: Chodzę z rodzeństwem. 

D.W: Tak. 

P.Sz: Tak. 

I.K: Nie, wolę ze znajomymi. 

 

Dominika i Magda 

Świąteczna ankieta 
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 Dnia 10 listopada 2009r. klasa III a, wraz z wychowawczy-
nią, 
 p. Agnieszką Nowicką, przygotowała apel z okazji Dnia Nie-
podległości Polski. 
Był on poważny, a także bardzo interesujący. Wszyscy ogląda-
jący uczniowie szkoły jak i panie z obsługi czy nauczyciele dłu-
go bili brawa. Zasłużone brawa. Na koniec Pani Dyrektor, Joan-
na Rusak podziękowała za przygotowanie apelu oraz oznajmi-
ła, iż dziewczęta z koła muzycznego, prowadzonego przez   
p. Małgorzatę Kozłowicz, wezmą udział w konkursie pieśni na-
rodowej. Oczywiście życzymy sukcesów ! :) 
 
 
20.11.09r. – Szkolny Dzień Życzliwości. 
26.11.09r. – andrzejki klasowe.  
6.12.09r.- Mikołajki klasowe.  

22.12.09r.- odbędzie się Wigilia klasowa. W tym dniu wszystkie 
lekcje są odwołane dzięki uprzejmości naszej szanownej Dy-
rekcji.   

 
 

PatTur 

Aktualności 

Rok szkolny 2009/2010 Cena: 1zł  Nr:2 
Str. 5 



„Żeby zobaczyć cud, 

 potrzebne są odpowiednie oczy.” 

 

                   *** 

 

„Jeżeli święto Bożego Narodzenia 

 niesie ze sobą pewną tęsknotę i tak wiele 

czułości, 

 tyle poruszających nas uczuć, 

 to dlatego, że przywraca naszym oczom ob-

raz najkruchszego dzieciństwa. Widzimy 

w niej równocześnie i piękno, i niewinność, 

kruchość istnienia i opiekę, jakiej się ona 

domaga, i miłość, której od nas wszystkich 

oczekuje” 

 

                        *** 

 

„Świat nie jest niestety doskonały. 

 Jest w nim tyle do poprawienia. 

 Uczyńmy więc coś w tym kierunku 

 już dziś - zacznijmy od siebie.” 

 

                  *** 

 

 

„Przyjdzie czas,  

kiedy zima zapyta nas, 

 co robiliśmy latem.” 

 

 

 

 

  Emilia   

„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie 

Jezusa,  

czynimy to dlatego, 

 aby dać świadectwo, 

 że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowta-

rzalnym...” 

 

                 *** 

 

„Przyszedł, aby nam pomóc żyć:  

żeby poprzez naszą małość, podłość, nędzę, 

poprzez chęć prześlizgnięcia się przez świat 

w wygodzie i spokoju 

 potrafiła się przebić nasza wspaniałość; żeby-

śmy, mali spryciarze, potrafili rzucić na szalę 

służby dobru - siebie samych.” 

 

 

                          *** 

 

„Przebaczaj tym, 

 którzy czasem nie mówią ludzkim głosem.” 

 

                     *** 

 

„Boże Narodzenie… 

 Nie widzę nic śmiesznego w tym, 

 że ustawiasz Szopkę wśród tekturowych pa-

górków, 

 a wokół niej umieszczasz naiwne figurki 

z gliny. 

 Nigdy nie wydałeś mi się bardziej męski, niż 

w owej chwili,  

gdy jesteś jak dziecko.” 

 

                         *** 

 

„Patrz na Maryję milczącą w stajni, rozważają-

cą w swoim sercu wszystko to, co przeżywała. 

 Zachowuj sprawy Twego życia w Twoim sercu 

i rozważaj je. 

 Niech Boże Narodzenie pobudzi Cię do kontem-

placji, 

 do milczenia przed Bogiem.” 

 

 

Cytaty na Boże Narodzenie… 
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GDY IDĘ DO SZKOŁY TO MARZĘ WPIERW, 

BY SIĘ LEKCJE SKŁADAŁY Z... PRZERW. 

Raz dzwoni szkolny dzwonek, a raz zębami Tomek, 

gdy przed tablicą stojąc odkrywa wiedzę swoją. 

 

Michał Kołtonowski 

 
 

Kiedy Michał dobrze gra     Gdy z rana milczą ptaki, milczą kury 
Wszyscy krzyczą: hura hura!!!!    To chyba będzie dzień ponury... 
 

Michał Mazur      Natalia Bańka 

 

Kiedy mam wolne dni to nie chce spać się mi... 

Lecz gdy do szkoły muszę iść nagle chce mi się ... śnić. ??? 

 

Daria Capar 

 

 

TAKI ZE MNIE MAŁY LEŃ,    Kiedy sobie po podwórku skaczę 

LEKCJI NIE ODRABIAM CAŁY DZIEŃ.   Wszyscy myślą, że to pajace.   

 

Seweryn Szymański    Wiktoria Staszczuk 

 
 

Michał nie przyszedł dziś do szkoły, bo był z rana zaspany i ... goły. 

 

KAROL PIASECKI 

 
 

Sebastian to chłopak morowy,    Iza lubi czytać, książki wypożycza. 
Sam wydoi wszystkie krowy.    Kartek nie zagina i świecą jej się lica. 
 

Sebastian Gorlikowski    Iza Marczak 
 

W szkole jest wesoło,  

gdy dzieci się bawią w koło. 

A moje koleżanki z klasy to robią śmieszne „wygibasy”. 

 

Karolina Baran 

Nasze pierwsze rymowanki 
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 Pewnego wieczoru położyłem się na łóżko i po chwili po-

czułem, że ... latam. Uniosłem się bardzo wysoko i nagle zoba-

czyłem tęczę, która miała mnóstwo kolorowych paseczków. 

Usiadłem na niebieski, żeby odpocząć, a on oderwał się i pole-

cieliśmy jeszcze wyżej i tam zobaczyłem piękną krainę pełną 

dzieci, zwierząt i zabawek. Dzieci zaprosiły mnie do zabawy, 

kucyk zabrał mnie na przejażdżkę, biegałem po kolorowej łące 

za motylkami i byłem bardzo szczęśliwy. W pewnym momencie 

przefrunął nad moją głową zielony, tęczowy paseczek, wtedy 

pomyślałem, że go złapię i zobaczę dokąd mnie zabierze. Gdy 

już na niego wsiadłem to usłyszałem jakiś inny, znajomy głos, 

który wołał: „Michałku, wstawaj, czas do szkoły!”. I wtedy 

czar prysł, paseczek odleciał, a obok mnie stał mój szkolny ple-

cak. Pomyślałem sobie wtedy, że jutro też wyruszę w taką po-

dróż i wskoczę na ten zielony paseczek tęczy i na pewno zoba-

czę dokąd mnie zaprowadzi (...) 

 

 

 

AUTOR: Michał Mazur 
               

T Ę C Z O W A   K R A I N A 
OPOWIADANIE FANTASTYCZNE 
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TO JUŻ ZIMA 

Kiedy woda udaje, że jest szkłem 

to już wiem, co to znaczy, dobrze wiem: 

to już zima. 

Kiedy deszcz się zmienia w biały puch, 

zwykły deszczyk z jesiennych słót i pluch, 

to już zima. 

Kiedy z  ziemi tysiące różnych barw 

znikną gdzieś, jakby wszystkie gumką starł, 

to już zima. 

Kiedy rankiem wyrosną u Twych szyb 

srebrne kwiaty, choć nie siał ich tu nikt, 

to już zima. 

Kiedy oddech bielutki frunie z ust, 

bo go mróz tak pobielił, tęgi mróz, 

to już zima. 

Po tym wszystkim, com ci przed chwilą rzekł, 

poznasz łatwo, gdy spadnie pierwszy śnieg, 

to już zima.       

                Jerzy Ficowski 

Na podstawie wiersza „To już zima” napisz kiedy wiemy, że nadeszła zima. Zacznij tak: 

 

Wiemy, że już zima, kiedy: 

woda udaje, że jest szkłem, 

deszcz ...................................................., 

znikają z ziemi .................................................., 

rankiem wyrastają .................................................., 

oddech ....................................................., 

pada ............................................. . 

Uzupełnij opis zimowego krajobrazu wyrazami wybranymi spośród podanych niżej. 

Nareszcie nadeszła ...................................... zima. Dzisiaj spadł ................... śnieg. ................ miękkie czapy drzewom i płotom, .................... drzewa, 

................ pagórki, a teraz .................. w słońcu. Dookoła jest ......................................... .  

 

Wyrazy do wstawienia: 

tak długo oczekiwana, upragniona, pierwszy, lekki i puszysty, usypał, pootulał, okrył, lśni, skrzy się, biało i bardzo cicho  

 

       Zagubiona xD 

ZIMOWY KRAJOBRAZ :D 
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Tradycyjnie jak, co roku, 

sypią się życzenia wokół, 

byście święta te spędzili 

tak, jak każdy sobie marzy. 

Może cicho, bez hałasu, 

idąc na spacer gdzieś do lasu. 

Może w gronie swoich bliskich, 

jedząc karpia z jednej miski. 

Może gdzieś tam w ciepłym kraju, 

czując się jak Adam w raju. 

Może lepiąc gdzieś bałwana, 

i szampana pić do rana ;) 

 

********** 

Gdy Mikołaj Cię ominie, 

zrób na wieczór smutną minę, 

bo to obowiązek Świętych, 

by przynosić nam prezenty! 

  

Posyłając opłatek 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

Ludzie  łamią chleb biblijny, 

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie… 

Posyłam Ci ułamek rodzinnego chleba, 

O Ty, który mi jesteś bratem i kimś więcej! 

A w chlebie tym uczucia tyle, ile trzeba, 

Aby ludzie z ziemi byli wniebowzięci… 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzę wszystkim nauczycielom oraz 

uczniom, aby spełniły się ich najskrytsze marzenia… WESOŁYCH ŚWIĄT!! 

 

               

Kasia     

Kącik poezji  
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A-akcje charytatywne, aktywizacja najbliższego otoczenia do współpracy z 

Centrum Wolontariatu 

B- bazy danych 

D- dystrybucja plakatów, pism urzędowych, ulotek promujących daną akcję 

E- edukacja społeczna- rozpowszechnianie wiedzy o tematyce hospicyjnej 

F- fundusze- zdobywanie środków na funkcjonowanie Centrum Wolontaria-

tu 

H- higiena- pomoc w utrzymaniu czystości i porządku w Centrum Wolonta-

riatu oraz na terenie hospicjum 

I- infolinia hospicyjna- obsługa 

K- koła zainteresowań- organizacje zajęć i kursów dla wolontariuszy, kwe-

sty na rzecz hospicjum- organizacja 

N – niesienie pomocy- udział w opiece nad pacjentami 

O- organizacja- uroczystości i innych wydarzeń na rzecz hospicjum 

P – posiłki- przygotowywanie i podawanie posiłków pacjentom 

R- rekrutacja- pozyskiwanie wolontariuszy z najbliższego otoczenia do 

współpracy z Centrum Wolontariatu 

S- sponsorzy- poszukiwanie firm, instytucji, osób prywatnych gotowych 

wspierać hospicjum 

Ś – Światowy Dzień Chorego- luty 

 Światowy Dzień Wolontariusza- grudzień 

T- transport i zaopatrzenie( pacjentów, wolontariuszy lub puszek, koszulek 

na akcję charytatywną, zakupy dla hospicjum) 

W- wigilia dla wolontariuszy 

           Lenka 

ABC Wolontariusza 
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I. Narodził się w stajence                                            

 
1. Mała stajenka, nic specjalnego. 

Jezus się rodzi dla ubogiego. 

Nie mamy srebra, nie mamy złota.  

Dla wszystkich głodnych nowina dobra. 

 

Ref. Narodził się w stajence, 

Chociaż mieszkał w niebie. 

Tak bardzo kocha mnie,                                             

Tak bardzo kocha Ciebie. 

 

2. Maryja Panna zrodziła Syna, 

To dla każdego dobra nowina. 

Cieszą się ludzie prości i mali, 

Tyle na Ciebie Jezu czekali. 

 

Ref. Narodził się w stajence 

Chociaż mieszkał w niebie. 

Tak bardzo kocha mnie, 

Tak bardzo kocha Ciebie. 

 

              II. Jingle bells 
                                      Ref. Jingle bells, Jingle bells, 

                                    jingle all the way. 

                                          Oh, what fun it is to ride, 

                                                     in a one horse open sleigh. (hey!) 2x 

                      

                                          Dashin` through the snow 

                                           in a one horse open sleight. 

                                    O`er the fields we go  

                                    laughin` all the way. 

                                     Bells all bobtail ring, 

                                     makin` sprints bright. 

                                    What fun it is to ride 

                                 and sing a sleighin 

                              Song tonight… 

 

^^Pat 

Kolędy 
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Pokoloruj !  :) 
           Emilia   

DLA   NAJMŁODSZYCH 
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Św. Mikołaj 
 

 

 

 

Roześmiany, brodaty staruszek w czerwonym stroju, nio-
sący na plecach ogromny wór pełen prezentów. To postać 
znana i uwielbiana przez wszystkie dzieci na świecie. Każ-

dego roku czekają one na jego wizytę, a także prezenty, 
które przyniesie. 
         W różnych krajach i kulturach postać ta nosi różnorodne  imiona. Idea wszędzie jest taka 

sama – poprzez swoją obecność i rozdawanie prezentów, powoduje radość oraz uśmiechy na 
twarzach wszystkich ludzi. 

Legenda głosi, że Mikołaj zamieszkuje dalekie tereny mroźnego Bieguna Północnego, La-
ponii, bądź Grenlandii. Na potrzeby marketingowe, Święty Mikołaj ma też żonę - Panią Claus, 

która pomaga w przygotowaniu prezentów dla wszystkich dzieci.  
Święty Mikołaj cały rok otrzymuje listy od dzieci z całego świata. Następnie sprawdza, czy były 
grzeczne, bo tylko to jest warunkiem otrzymania świątecznego prezentu. 

Gdy nadchodzi czas Wigilii, wsiada do swoich zaprzężonych w renifery sań, by rozwieźć 

prezenty po całym świecie. Zaprzęg Mikołaja zwykle ciągnięty był przez osiem reniferów, wśród 
których znajdowały się: Dasher Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dinner i Blitzen. Z cza-
sem do zaprzęgu dołączył jeszcze jeden renifer – Rudolf, który według opowieści, dzięki swoje-

mu czerwonemu, błyszczącemu nosowi, uratował Mikołaja z opresji – wskazując mu drogę.  
Staruszek z siwą brodą jest najsprytniejszym włamywaczem na świecie, gdyż potrafi niepostrze-
żenie przedostać się przez komin do każdego domu i równie szybko zniknąć, zostawiając wcze-

śniej prezenty dla wszystkich dzieci. W niektórych krajach, tradycją jest, że przy choince zosta-
wia się mleko i ciasteczka, by Mikołaj miał siłę na dalsze rozwożenie prezentów. 

Święty zostawia najczęściej podarunki pod choinką, chociaż np. w Wielkiej Brytanii, wkła-
da je do specjalnych świątecznych skarpet, które domownicy rozwieszają przy kominku. Powią-

zanie Mikołaja z reniferami i mroźnym biegunem zawdzięczamy m.in. Clemensowi Clarkowi Mo-
ore, który w 1822 roku napisał poemat, w którym św. Mikołaj przybywa saniami zaprzężonymi 
w renifery z bieguna północnego.  

W Polsce, święty Mikołaj przynosi prezenty 6 grudnia, czyli w datę śmierci biskupa Miko-

łaja. Dawniej, jeśli dzieci były grzeczne, dostawały podarki i słodycze, jeżeli nie – w ramach 
przestrogi rózgę, bądź węgiel. 

         Kasia ;) 

Gwiazdy i gwiazdeczki  
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1.Czerwona zupa z uszkami. 

2. Długi na choince.  

3. Obchodzi imieniny 6 grudnia.  

4. Dzień przed Bożym Narodzeniem.  

5.W wigilię mama wkłada je pod obrus.  

6.Śpiewane są w okresie Bożego Narodzenia.  

7.Dzielimy się nim rozpoczynając wieczerzę wigilijną.  

 

 

Paulu$ i Monika ;) 
 

 

Krzyżówka świąteczna 
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Szczęśl 

iwego Nowego Roku 

 Kasandra i Samanta 

 

 Kasandra i Samanta 

Horoskop na 2010 rok 
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Baran 21.03.-20.04. Waga 24.09.-23.10. 

Radzę abyś wziął  się do nauki, 

osoba spod znaku Strzelca 

może Ci w tym pomóc! 

W konkursach będziesz miał duże szanse na czo-
łowe miejsca. Rodzice będą z Ciebie dumni. 

Byk  21.04.-20.05. Skorpion 24.10.-22.11. 

W przyszłym roku będziesz 

 miał dużego pecha! Nie ukrywaj 

prawdy.  Moja rada: Przestań imprezować! 

Pogódź się z porażkami i tym, 

 że inni są lepsi od Ciebie. Czeka Cię dużo pracy. 
Masz jeszcze czas na miłość. 

Bliźnięta 21.05.-21.06. Strzelec 23.11.-21.12. 

W roku 2010 zdobędziesz dużo 

piątek i czwórek, ale w dzienniku 

znajdą się również  jedynki! Nie rób wszystkie-
go na siłę. 

Przed Tobą długie dyskusje 

 z klasą, jednak wyjdzie na Twoje. 

Dobrze idzie Ci z nauką i tego 

 się trzymaj! 

Rak 22.06.-22.07. Koziorożec 22.12.-20.01. 

Będziesz mieć dużo ochoty 

na imprezowanie. A gdzie czas na naukę? 
Przemyśl to… 

Ten rok był niezły, ale 2010r. 

 przyniesie Ci dużo niespodzianek! 

Nauczyciele będą cię chwalić. 

Lew 23.07.-23.08. Wodnik 21.01.-19.02. 

Trudno będzie wyciągnąć  Ciebie 

z domu. Ale nauka dobrze Ci zrobi. 

Nie wymądrzaj się, bo możesz stracić przyja-
ciół! 

Nie bądź taki pewny siebie. Zajrzyj chociaż raz do 
zeszytu! Popraw swoje zachowanie, od tego zale-
ży, czy zdasz do następnej klasy. 

Panna 24.08.-23.09. Ryby 20.02.-20.03. 

Z nauką Ci nie idzie. Bierz przykład z Wagi. 
Weź się do nauki. Popraw swoje oceny. 

Przeżyjesz dużo ważnych chwil 

w życiu szkolnym. Przybędzie Ci dużo dobrych 
ocen. 



Pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli, chłopaków z III „a” Gim., dziewczyn z I Gim. oraz 
III „b” Gim. od Anety K., Agi W., Angeli S. 

Serdecznie pozdrawiam Panią Edytę Klimaszewską- Prędkiewicz, Lucjana Zielińskiego i Anetę Kru-
czek- Agnieszka W. 

Pozdrowienia dla Mici i Anulki od Pudelka :D 

^^ Buziaki Szczoty ^^ ;* ;P  

Pozderki dla Mi$ki :P Dzięki za wszystko Słońce ;* Ty wiesz o co kaman hehe ;P xD 

Pozderki dla „Rodzynka” z III „b” Gim. ;P 

Pozdrowienia dla Malutkiej (Ani O.) ;P Od tej trochę większej (E.K) ;D 

Buźki i przytulaski dla Pokręconej (I.M.) od Zakręconej (E.K) ;D ;** 

Pozdrowienia dla dziewczynek z III „b” Gim. Od Alicji xD 

Pozdrowienia dla Siapo :D Jesteś „wielki” ;P – Koleżanki z biblioteki xD 

Pozdrowienia dla prowadzących gazetkę „Kredą po tablicy” od Agnieszki W. i Aneci K. :) 

Pozdrowienia dla Marioli F. i Weroniki od Mai :* 

Pozdrowienia dla Dawidka W.  xD – Alicja:) 

Pozdrowienia dla kochanej Magdy G. oraz Marioli F. od Weroniki. 

Gorące pozdrowienia Dla Agnieszki Wilk od Marioli. 

Pozdrowienia dla Iwony, Alicji, Mi$ki, Patrycji Szybkowskiej od Izu$ki :* 

Pozdrowienia dla fajnej wychowawczyni, P. Kasi Dietrich-Urbanek od kl. III „b” Gim. 

Pozdrowienia dla Dominiki Piaseckiej od tajemniczego wielbicie- la. 

P.S. Kocham Cię :* 

Pozdrowienia dla III „b”- Izuśka :D 

Serdeczne pozdrowienia dla Agnieszki Wilk- najlepszej przyjaciół- ki od 
Anety K. Koffam. 

Pozdrowienia dla redaktora naczelnego „Kredą po tablicy” :) 

Pozdrowienia dla super lasek od  ………:P 

Pozdrowienia dla P. Wojciecha Kosobuckiego. 

Pozdrowienia dla Marka od Ani B. 

Pozdrowienia dla Ani S. od Justyny B. 

Pozdrowienia dla  Kasi P. od Ani B. 

Pozdrowienia dla Eweliny D. od Agnieszki B. 

Pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli :) 

Pozdrowienia dla Adama i Ewy od Agnieszki B. 

Pozdrowienia dla Aniu$ki S., Aneci W., Karolci O. od Madzi. 

Pozdrowienia dla Ewy Drożdż od Justyny. 

Pozdrowienia dla Kl. I Gim. Od Justyny. 

POZDROWIENIA 
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