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POCZYTAJ MI MAMO... 

6 grudnia do szkolnych zeróweczek 

zawitał uroczy Mikołaj i podczas wi-

zyty obdarował najmłodszych 

uczniów GASP pięknymi prezentami. 

Nie obyło się bez wspólnego zdjęcia. 

Okazało się, że Mikołaj dotarł w no-

woczesnej formie on-line do wielu 

innych uczniów GASP. Obdarował ich 

l i c z n y m i  p r e z e n t a m i -

niespodziankami.               

Brawo Mikołaju!!! 

Mikołaj w naszych zeróweczkach 

A TO PRZECZYTAM SAM... 
Albert Albertson miesz-

ka z bardzo miłym tatą 

i kotem Puzlem. Jak każ-

dy kilkulatek czasem ma 

problemy z zasypianiem, 

potrafi rano strasznie się 

grzebać przed wyjściem 

do przedszkola i jest nie-

zwyk l e  pom ys ł o wy , 

zwłaszcza jeśli bardzo 

czegoś chce.  

Koledzy i koleżanki wyty-

kają Alberta palcami. Oskarżają go o coś, czego nie 

zrobił. Jak ma im udowodnić, że to nie on? Tak bar-

dzo chciałby być znowu zwyczajnym Albertem, a nie 

tym, za kogo go uważają! Jak można pomóc naszemu 

bohaterowi? Czy  będzie musiał zupełnie sam pora-

dzić sobie z tą trudną sytuacją? Czy znajdzie się 

ktoś, kto wyciągnie pomocną dłoń? 

                                          Opis z wydawnictwa EMPIK 

Bohaterką tego, niewiel-

kich rozmiarów, opowia-

dania jest… nowoczesna 

wersja Baby Jagi. Cza-

sem nawet Baba Jaga ma 

w nocy okropne koszma-

ry. Pewnego razu śniło jej 

się, że zniknęła jej wielo-

funkcyjna miotła. Na po-

czątku wydawało się jej, 

że to tylko przerażający 

sen. Jednak, kiedy się obudziła, miotły naprawdę nie 

było! To nie był tylko sen, to była prawda. Ale sprytna 

Baba Jaga udała się do sklepu i zaopatrzyła w zupełnie 

nowy sprzęt. Zupełnie zapomniała o swojej miotle… Co 

wydarzyło się później? Przeczytaj sam drogi czytelni-

ku.                                 Opis z wydawnictwa EMPIK 

 

Konkurs-Bohaterowie lektur klas 1-3 

W Konkursie „Bohaterowie lektur 

klas 1-3” pierwsze miejsce zajęły 

Zosia Skarżyńska z klasy 1b, Zosia 

Kłosowska z klasy 2b oraz Bianca 

Morfopoulos z klasy 3a.  

Gratulujemy!!! 

Zadaniem uczestników było rozpo-

znanie bohatera utworu i podanie 

autora czytanego tekstu na podsta-

wie wierszowanej informacji. To na-

prawdę nie było takie proste. 

Paczki dla Hospicjum 

Uczniowie GASP przygotowali 16 paczek dla Pomor-

skiego Hospicjum dla Dzieci. Klasy przygotowały pacz-

ki dla wybranych podopiecznych hospicjum. Na zdję-

ciach rysunki i życzenia dla Nikoli od klasy 2b dołączo-

ne do przygotowanej paczki oraz kartki i paczki dla 

Szymona od 3a 



Biblioteka GSA rozpoczęła nowy cykl konkursów - Szkol-

ną Ligę Konkursów Przeróżnych. Będziemy raz lub dwa 

razy w miesiącu, przez cały rok szkolny - wysyłać 

uczniom różne konkursy, związane z językiem polskim, 

literaturą itp. Zachęcamy do rozwiązywania zadań 

i przesyłania odpowiedzi na wskazany adres. Najbardziej 

aktywne osoby zostaną nagrodzone pod koniec roku 

szkolnego. Za nami już konkurs o Czarnych Kotach, kon-

kurs dla klas 1-3 „Na tapecie detektywi"  cz.1. Do 11 

stycznia 2021 roku czekamy na prace w ramach konkur-

su biblioteczno-fotograficznego „Święta z książką” 

oraz  konkursu "Czy znasz bohaterów lektur". 

Pod koniec ferii roześlemy do uczniów klas 4-8 konkurs 

„Ideogramy”. Życzymy Wam dobrej  zabawy i powodze-

nia. 
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 Konkurs na wiersz ortograficzny 

 

Rozstrzygnięto konkurs na wiersz ortograficzny.             

I miejsce zdobył wiersz rodziny Liwii Konderak z kl. 1a 

„Ptasie marzenia”. II miejsce zajęła Kasia Fąferek z kl. 

3b z mamą, a III miejsce Julia Turska z klasy 1b.  

Wyróżnienia otrzymali: Agata Zawadka z kl. 2b z mama 

i tatą, Franciszek Płuciennik z kl. 2a z tatą Łukaszem, 

Antoni Lamparski z kl. 2b, Ksawery Jasiński z kl. 1b 

z mamą Joanną oraz Zofia Trześniak z kl. 2c. Gratuluje-

my!!! 

I MIEJSCE 

Liwia, Borys, Marlena, Michał Konderak kl. 1a 

„Ptasie marzenia” 

Szedł wróbelek polną dróżką,  

Wymachując lewą nóżką. 

Szukał owsa i pszenicy, 

Lecz nie znalazł przy ulicy. 

Spotkał sójkę podróżniczkę,  

Co różową ma spódniczkę 

- Mam plantację zboża w Tczewie, 

Znajdziesz żyto tam w potrzebie. 

Wtem wróbelek zachwycony, 

Prędko dzwoni do swej żony 

- Już nie musisz cierpieć z głodu,  

Więc przygotuj łyżkę miodu.  

Wymieszamy z ziarnem sójki,  

To jest przepis od przepiórki. 

Brzuszki swoje napełnimy, 

Odfruniemy z tej krainy. 

 I spotkanie Małych Detektywów 

W dniach 30 listopada oraz 1 i 2 grudnia 2020 roku 

miłośnicy książek Widmarka, którzy zgłosili się do 

szkolnego maratonu czytelniczego „Na tapecie Detek-

tywi”, wzięli udział w pierwszym etapie konkursu i 

uczestniczyli we wspólnej zabawie.  Uczestnicy mu-

sieli wykazać się umiejętnością dedukcji i spostrze-

gawczością. Przed nami jeszcze cztery spotkania z 

kolejnymi książkami Widmarka. Już teraz czekamy na 

nie z niecierpliwością. 

Biblioteka nadal pracuje 
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21 stycznia Dzień Babci, 22 stycznia Dzień Dziadka 
Już za trzy tygodnie obchodzić będziemy Dzień Babci i Dziad-

ka. Jak ważne są to osoby w życiu każdego z nas, przekonywać 

chyba nikogo nie muszę. Mają różne osobowości, różne tempe-

ramenty, różne pomysły na spędzenie czasu razem z nami, ale 

jedno jest pewne kochają nas najbardziej na świecie. 

Mam to szczęście, że zdążyłam poznać wszystkich moich dziad-

ków, a nawet dwie prababcie i dwóch pradziadków. Rodzice mojej 

Mamy pochodzą z Biskupca. W zasadzie teraz mieszka tam już 

tylko moja babcia. Na imię ma Lilia, jak ten kwiat. Dziadek Zby-

szek odszedł do nieba 5 lat temu. Babcia Lilia ma psa Korka, który 

jest już bardzo stary i pewnie niedługo też nas opuści. Pobiegnie 

szukać w niebie dziadka Zbyszka. Babcia gotuje pyszne zupy. Ro-

dzice mojego Taty mieszkają w Gdańsku. To babcia Ula i dziadek 

Marek. Ponieważ są na miejscu, to mam z nimi na pewno większy 

kontakt. Babcia jest już na emeryturze, a dziadek, choć też jest już 

emerytem, to wciąż troszkę pracuje. Oboje nam pomagają w orga-

nizacji codzienności. Prym wiedzie dziadek, który często mnie, 

albo moją siostrę gdzieś zawozi, albo odbiera, np. ze szkoły. Babcia 

lubi ze mną chodzić do sklepów i chętnie słucha wszystkich moich 

opowieści o koniach. Ostatnio zaczęła oglądać ze mną nawet Har-

rego Pottera. Pasją moich dziadków są podróże. Często sobie 

w domu z siostrą powtarzamy, że mamy szczęście. Po pierwsze, bo 

poznaliśmy wszystkich swoich dziadków, udało i wciąż udaje nam 

się spędzić z nimi sporo czasu. Po drugie, że  nasi dziadkowie są 

różni. Nie gorsi czy lepsi, ale właśnie inni. Rodzice nam mówią, że 

inność to różnorodność, a różnorodność to bogactwo doświadczeń. 

Kocham więc wszystkich moich dziadków równie mocno. Mam 

nadzieję, że Wy swoich też? 

Hania Glapiak, klasa 4a, Szkolna Gazetka „Szach i mat” 

Bezpieczne ferie 
 



Mieszka w Stumilowym Lesie. Choć trochę niezdarny i - 

jak sam mówi - jest misiem o małym rozumku, kochają go 

miliony dzieci na całym świecie. 18 stycznia obchodzimy 

Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. 

Data ta nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1882 roku 

urodził się pisarz Alan Aleksander Milne - twórca "misia 

o bardzo małym rozumku". 

Pierwsza książka o Kubusiu ukazała się w 1926 roku. Od 

tamtego czasu dzieła pisarza przetłumaczono na kilkana-

ście języków i sprzedano w nakładzie ponad 7 milionów 

egzemplarzy. 

       Brytyjski autor napisał przygody małego misia i jego  
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Dzień Kubusia Puchatka - 18 stycznia 
przyjaciół dla swojego syna Christophera. Jedna z zaba-

wek dziecka - pluszowy miś Winnie, stał się pierwowzo-

rem dla Kubusia. 

Druga książka o misiu-łakomczuchu, ukazała się w 1928 

roku.. Obydwie części przetłumaczyła Irena Tuwim, siostra 

poety Juliana Tuwima. To ona właśnie nazwała misia Kubu-

siem Puchatkiem. W angielskiej  wersji nazywał się Winnie-

the-Pooh. Tłumaczce zawdzięczamy także powiedzonka 

"małe co nieco" i "to, co tygrysy lubią najbardziej". 

Kubuś Puchatek jest chyba najbardziej kochanym przez 

dzieci misiem na świecie.  Jest bardzo śmieszny, pomaga 

przyjaciołom i jest taką małą niezdarą - mówią najmłodsi. 

Mali miłośnicy bajki potrafią jednym tchem wymienić pery-

petie Kubusia: "a to jak utknęła mu głowa w dzbanie z mio-

dem, a to jak z drzewa przepędziły go pszczoły, gdy próbo-

wał podkraść im miodek”. 

Jesteśmy bardzo ciekawi, co Wy będziecie robić w Dniu 

Kubusia Puchatka? Napiszcie do nas i zróbcie dużo zdjęć. 

Pokażemy Waszą relację w kolejnym numerze gazetki. 

Nauczanie zdalne to trudna sprawa…. 

Na pierwszym zdjęciu  jest autor „Kubusia Puchatka „ A.A.Milne, 

a na drugim jego syn Christopher. 
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Pokoloruj 
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SKŁAD  REDAKCJI: 

uczniowie redagujący 

gazetkę „Szach mat” dla 

klas 4-8 GASP oraz 

wszyscy uczniowie klas 1-3 

To już piąty numer naszej Gazetki Szkolnej „PSOTKA”, 

a trzeci w tym roku szkolnym. Bardzo zależy nam na tym, 

aby pomysłodawcami kolejnych artykułów byli uczniowie 

klas 0-3 Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej. 

Chcielibyśmy także, aby duża grupa uczniów dołączyła do 

nas i pisała kolejne teksty. Nasza szkoła wyróżnia się 

wśród innych. Niech ciekawa szkolna gazetka będzie tego 

żywym dowodem. 

„PSOTKA” czeka na Wasze propozycje tematów, które 

znajdą się w kolejnym, lutowym numerze. Może ktoś 

z Was zechce opisać najpiękniejsze 

dni z dziadkami, a może znajdzie 

się ktoś, kto zrobi ilustrację wa-

lentynkową do lutowego nume-

ru? Będziemy niecierpliwie cze-

kać na ciekawostki z podwórka, 

kraju i ze świata 

Redakcja gazetki 

Jesteśmy z Wami 

na stronie 

biblioteki i szkoły. 

Czekamy na 
Waszą 

propozycję 
maskotki 

naszej 
gazetki. Do 
czasu jej 

znalezienia, 
będziemy 

korzystać z 
wizerunku 

kotki psotki 
ze strony 
https://

www.piszemy
wierszyki.pl/

kotka-
psotka/ 

Jasiu wraca ze szkoły w ostatnim dniu nauki. 

- Synku a gdzie Twoje świadectwo? 

- Pożyczyłem koledze, bo chciał postraszyć 

rodziców. 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? - pyta nauczy-

cielka. 

- To są bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy 

tylko zaczyna się szkoła - odpowiada Jaś. 

Czym różnią się te rysunki Dowcipy szkolne 

Trochę uśmiechu na koniec 

- Jasiu, kiedy używamy wielkich liter? Pyta   

nauczycielka. 

- Kiedy mamy słaby wzrok.-odpowiada Jasiu. 


